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 ספדנה סיסי תרכח רפסב אעמג רט־א יפכ • 1ל״זדאגלא בוט םוי רהיפבב בפעי ררזו״סכ
 • אלי רימזיאו הנידגאטשוקב י

 יא איק אמיא היעב *א ודיכ הלזא איכה רשא זדיד אנת יאה ואר המה הד״תח ילכ םהל ןתינמ רעשב ישאסעה
 לכ תא יתמכחה קלחש ןירכ חכ:ה א יל ןינתיג םהיניע םימכח ונתנ• םיקמ לכ • לככ ודי איכס אמיא תיפכ
 רשא ותאטח לע ויכרדכ שיאל סמל בר השפתי ססרה הא תטוללודג דיתלה יתד ילית לכ ■ ל:ת דז וי *בד להנ אל ותפכ הפי השע
 יממה לככ םימש טז&יק יבכס ורבחח שדיקמה לכ ׳ לכל האגוי הדות םת דחיי ם:ת לתא וכרד:אייק םדא לכ • לפ תיתשה יכ אטח
 יסורב םידמועה סירכד אתיירואד רקיעב םעט סהב אינומ הגוה םדאש ןסו לכ • לכ ייתס תיתולעתו םליע יח עדיי תשרד:הרותהש
 'יעשר תיהי םיאטח ךידבי םיפשר תצמב ךלה י״ל ישא אטח םושמ אכ אוהש לכ •לכ למ טפשמכ איבי :בכ־ימ השפח ןה ןה םליע לגי
 גגיש דחא רזיחש איה לגלג ךלת תשרפב ריתאה לכ • לכ י:פח בישי אל בושת לבנ איהש לכ • לכ תתסל תיחבזישי אל אוה ר׳כח רניותז
 ןדיי תכ׳שה תמת ריכעי רשא לכ • לכ חרסמ דשח תמאו טפשמ תושע םלעלו ןנד אחוי ןמ ןיביש׳ ו״ל היתב לכ ״ לכל לטי דיזמ 'או
 >ב יפודואל ש ינ א בייחמ תלת אה ט לכ • לכח ד כנ אוהו חנמגלחד א תטב יגהד ט״׳ק־יהיח םדאה לכמ דאת ונמיה החונ םוקמה
 רוחאי םינפ בותכ אצמנ שדקה יכתכ לכ• לכ ןירזק וטיש ארוקה ןודי ןעמל 'באלהר לגדל שמשמי דמיע יתכ לכב יתדבע םיתי סיתכש מ

 יכ הפיט אלא ונא ןיסככ םירבד לוטיל הצידה לר " לכ תעד ןעמל דיסלת ך ייצ רבדהו תטורעסה ילידגר הטמל המ הלעמל הת
 םדאה קלח הז יכ םדוקה לא רחיאמה ןתאבל אמרגןידימלכ •לכ וקתני ןידמיפ ייה סננ ה:אנת רש א תויתואהו ןשינ ןשי בתכתה
 י״זח אל ארכג הרתסנ וכרד דשא רכנל רוא ןיכשי ךרד יס ךוכחא אל ינא םג •תשכ א־־קנה לב • לכל ןושאר שארל התיה איה לטנה

 הי ביט לב משתי אל 'ה ׳שרידו ןיאה ימע לכ תעד ןעמל סיכחתאל סגו ׳יצושא־ל ןייכז ןה תושפל הת תדכ יל דיגהל הרושכ יכנא יתע
 םר״גכ ויה ישא הרות רתכ שרלמאשידק^הק׳ליגס ידיחי ידש ׳זמיר סישודק׳יאנצ תוכס׳יסש םשל איהש היסנכ רכ * לגמ ?ליי
 'ביבכ ושגי דתאג׳א הכרב ןועטה לכ •לכל רשאנ לכה אדח ׳יצכד אצמי לבו הארי לב ה״הלז ביה שדקה יבתכ לכ ראל אינוהל תילעתה
 סרוה היכ תחכתשא טתלכשו יריהנ ׳ד המכח חיר אלת םיתצמ רתבמ רדה אזה ןיד רקיע אוהש לכ .לכ לכמ לככ הרותב חשלישמכ
 לע אוהו ד׳ס שרפ ודי י״ה ןיצכוצ עשוהי סתחתה םכחה ריכגה ר׳המכב ןיצנוצ השמ רה עכ ריבג ןה םמורתה סכזיה דחא םיקמכ תלטנו
 תו״נהל תושעל אילפה טיד יבגל לכ • לכל קזחלו לדגל הרותה לגד םיקהל דנכתהל היוארה הכמב םימד שדקה ינומממ שידקה תונילנ
 רשא לכ • לכמ אליעל הלעתל ז וילע םיהלא ןנסי דדה הטט הילע איתאתעד אסלמ לכ • לכמ יממ טק יכדל הלוכי הסה ןיאש הת שסנ

 אוה רדה תבישח הז ירה הלהסו 'כ־יב לכ לע יחכ לכב ןמא הכיפה לכ • לכו ךיתומי ךיככי ןתח הטוס ןסנכ וחרפיו ןגד ויחי ביכשמ ךל
 סקדצ ףדור םמורמה םכחה הכילמה ערזמ יסיתנב רתכומ תיצמב ןרות םפ׳ינ י״חא ןירביגכ איכג ןיד םיברה תא הבוחה לכ • לכל
 *וכרב ימתוח לב • לכל דעימ תיב דמללו דומלל ותיב ה ש ט וקלח תנתמכ השמ חמשי י׳ה אייפעלאינא ה:ת יה׳תכ סייהלבלאדההז
 תא תיקל ףסכ תסירת סירס לכ • לככ םיליכשמ החמשהו ללהה םליעל ולחנו יכימס יכב יב דמיעי ע׳נשימ שליעל יחו ישאר לע וליחי
 לוק אהת אמדועז ריתנ ארמג הרית לש הרמוגל חבשב םיישמ הישעכ ונשיש לכ • לכב ׳ה תכ־־ב ה תאת הניב אש י ז1ה הייתה *הכ
 התדמכו גינייבצבו הססיקב רתיא תישעל הכאלמה לא הב־קל ןעי'שד אנתחר ךי*ב יזב וסלהת םויה לכ • ל כ ל׳כה ר׳בלזכ אייק
 ט יתורענל ינורזחה ןה ןה בל ׳תתש מ םירשי םידיקפ בי יבד ייזס יכה ילא א .יא תטעימ יל ןיא יטל איעשמ זידבעד המ לכ • לכל
 בקעי ןופ רפמיעאזכ יניקכ יתחנכ יכשיא אלו ויתותא ידיל איש וישכעו ינתייקאו טיל אבי יעמ רמטצמימייה יחי לכ יחצ שח הלאב
 *וימע חור ונילע הרעי איתשד אהלא םדק יעכתל םימתר אתלימדאחס לכ • לבל חלסנו עספ *בדב״ס ילע הרשכ אהי איעצ םישל
 " לכ וניבי'ה ישקבמו תולגנ תולגהכסטתסמכ תוארל ת׳טיל ויהו ןילועה תיויחשה לכ תורומה ויאו םיקוחה חא זזרוהלו ןיבהל
 ארלו אצעדי אל לכ •לכתאס׳הלא ׳.יש•:ט א׳רתא ןדנל עדי אלד איננהיהיטת אל ש״יאוטזירה ןישל רבדמה יס הלאה םירבדה לכ

 • ל״ז יזאגלא בוט םוי רה״עכב בקעי תעלות • יזועמו יזוע ריצ דיבפל ןכומ הדיכ רפא • לכ ןיא
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 ־ וובר הערוצ
 •<ןע0יעי וא םמא • ח?ע יא אלע • סייג-סיג* םעיכזנעםוקמ ינ מ הזה רפסב אויקה לכל
 םגיאו תולזמ וא שביבבוכ םידבוע ודד רשא םינומדקה תומיאה לע רמאנ לבה

 ; תיבלהב הקזחה די ורפסב םב״סיה רכזש וסכ ותחגשהבו ךרבתי ארובב ללב סיניסאמ

 ; ץאו חבאצהתכ ולצא םיאיקבה סהו רו ט״כ ׳פ ׳ג קלח סיבובגה הרומ ורפסב סגו ז׳ע

 םה הברדא יב םידמוע םכיתב ונחנאו הזה ןמזב .דמה רשא סימעה לא ירמגל עגונ ה1
 ונחנא רשאב תובלמ לש המולשב ללפתמ יוה לודס ונייסצנ םהילעו ךרבתי לאה םיריכמ
 אזיבגה הימרי ונויצש ומכו םתבוטו םמולש לע תבש לבב ללפתהל םויח •ש םיגהונ
 דז לא הדעב וללפתהו הסש שבתא יתילגה רשא ריעה םילש תא ושרדו ר טכ ׳ס היע

 ןריבא םולשב וסע תא ךרבי ,הו םולש םכל היהי המולשב יכ
• 1 

 ליעוהלו •דועל יששה ליל ץקתח םדוק ץימ ןכושל תונחלו רותעל הנקתנ וז הלפח
 • ותילכת דע אבל סחכ ףיסוהל

 תא ןקתלו חפילש הבושתב ךילא בושלו ךנוגח תושעל טיגונזרש ךינבל עודיו יולג םלוע לש ויובר
 ידי דע שרקה תירבב טסגבש זזפ טרפבו שדוקה תיסשבו תונוילעה תודפב ונפגב רשא לב
 תבושתב ץיחה ׳ח התא התעו • םשרושב םירבדה לכ ןיוכל טתגשהו טלבש חר!ק סנפא ונירוענ תאטר
 םכייקל טשבנבו טבלב ונרמגו רוסיזד ןוקיתרל ז^וחו יששהו לילב רומיל,-ך ררס טיריל תיניא םיבשח

 תלוב י טב ןיא ךתרוע יתלבו ותוא םיעייסמ רהטל אבה יב טיהלא ׳ח טערי םנמאו רבסב בותכ אמננה לב
 לכ דופעל חכ טב ןתתו טיתרזעב היהתש טיתיבא יחלאו טיהלא 'ח ךינפלמ ןונה יחי ןכל רבד םוש תושעל

 ךניבל טיניב םילידבפ טיתטוע ויחי לאו טילעסיגיטסמהוסינרמקפה לב לטבתו ךתרות דומילב הלילה
 יגרא תחלס ימא תעמש י״נרא ךדעסי ן״ומזמו שדוקפךרזע חלשי םולשח וילע ךלפה דוררפאמטגסיישיז

 :,מו תולעמל ריש • רחאת לאחשעוחביעקח

 ונוכי
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 םימי תרמה
 שרחה תרמשמ

 ינפל זרווחחשהל רשב לכ ז^־בי וחבשב חבש יריסו וש־וחב שרח יריס היהו
 • הרסא

 סי1מטג תורפשס

 ןושאר קרפ
 םיפגינה ן ©ידיסח !-ן סט
 םשע רזצ .תמא ילע םינימא ןל
 'יכזדחא יסש ןמי)קח׳ייקלז לסא}
 זרעש דעס וזחא םינומדקו
 ברעתהו ברעתהל סתישפגכ
 ילעפב דחי םישדח שאל יבדעב
 תב רעצ יסירפב ףתתשהלו קדצ

 ב״ש ייחא ךילה ליאוה םולבל יידע שיאזתפ רשא ©יבר
 האר יב • תוינעת תליגמכ כ !תכה לככ יכב לעב ס׳יצב

 םלשירי לש הככלחמז ללוצה רצ אלמתנ לשא וננואתהו ואל
 תיצראה לכל יבצ [לא הפכזח אלו הלוז אל הלות הער ?ז

 ׳יתשה'ה די תליא יכ תאי לע םירשי ימישי׳דימלגז הלוכש
 'סישמל בקעי ם תיחא דועו תאז ׳תיה ונתאמ!ונממ וינפ
 ובש• לארשיב חריזיה לכו יזסשויוזכ םע םייייכל לארשיו
 ונתדלומלו 1נל סיה1ז השע קוחשו תמולא תטסמיתיקזצכ
 לפתי איש רבד םהיפ רשא סינזיאגל יטה םיננאשה געלה
 דועס דלוי הרצל חאל םליפב בא סכל שיה רומאל'ה לע

 תזרלעז •ןיאה ברקב תיעישי לעש יח םימשבש םכיבא
 טיע סיהלא לחאל שאל יעיני תפמ ולישפי׳ה ת ישמ מ יפא

 רתיו

 ׳ינוא הנלצתיכד רתסה סיה1!דטב רסא הרפ ירבד יתד
 ©לא ןשה וניתונוע ותגמיש ךכש 'ינואל יואו אהא עימשמ

 • ונמק בישה וענמ וניתאסתל
 ׳ה ןכשמ לא ברקה ברקי לכ תאי יטעב ס^או
 תא הבשחמבו דמואב ומות םצעב רלמי

 הוצמ השוע החנאו • הער סיאר תינש סתיא תיייקה לכ
 ללוחתמ רעצכ ללוחתי טל וחישמ לעז׳ה סס לוליח לע
 ןוכשי אוה רשא ףא הנה ט •ייתרסצע תומתסיתקחו

 רתסהב הריתסהו סרהה שיגרי שיאה הי אלה !שריש קעכ
 ןיבכ וקמצז 'יאשרה ישבי׳זרמ ימכרזח יפל רזא דוד תכיס
 ןיע יפלו תילליע !דיעצי אלח ימח םרכ יפנעו ריצח
 בוס גהנני תלא לכ לע יכ ערגי ול ול היהי ט רשא קלחה
 תיבב ףפותסהל הרעו םירשי דוס דסזהל סריתב םיכליהל
 םיעוטנ ת״ירתשתכ ח״ר בלע לכב ברע דע רקב ןמ׳ה

 תילפתב םזיה עיבר חנימ ימיקמב ימשמ! ימשמ לכ
 אבלו אניע תייה רע )לעננ אל העמד ירעשו סינסתתי
 סחאה םודאה ןמ ןיפיטמו ןירזזחז ןיפיטמ ירוניצ ילת
 םירמא ימי םדל םהימימ תא ןפה םנוגיו סחיש ב ור רשא
 לעז׳ה תפרח לעו] הבוהאה דוד תכיס רתסה לע סיררנסה
 זחישמ
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 ויו״רע תינעת םעט א קרפ
 • סיננזאתמכ םעה יהיז,ינויבא .תקנאו םיינע דושו וחיש מ
 'ה .תא שקבלמ ושחי אל דימת םדימל עבקב םויה ראשו

 שדקמה זניזזע ןואג תריכש לעו םכלמ דח תאו םהיה לא
 םחרל הולא רמאי םיזגב ללוחמה לחגה ומש לעו זיעמה
 אריו ףיקשי שפכ /יבוהאלו ונייח /ייב איה יכ ןויצ לע
 הלא השוע לש זליזג םיענ המי וקלח בוט המי • םימורממ
 ׳ימחר אסכ ררועל ףיסומ!לליכ רושיא סירזשיאה תא בבחל
 יליעפ ־דיככ ןנע םימשל 1 הלעי סא הז /ימיעל הז סג
 דאו /יורזא לטילגא דילוהל המי ?ל הקדצ בירי ןורשכב
 הנק ס״ש הנק /ידרת םינמאנ וימימ טזכי אל םינימא

 ודילוה ירחא יכ הלעמל בוהא עירי האנ רבח ראז/י ימצעל
 זימצי חמוצה .תוחמש עכיש עפש אצי ונממ םיהלא גלפ תא

 : םליעל 'ה דובכ יהיז לדגי לדנהו ־
 ת״ר ברעב הזה תינעתה ׳זאינתל םעט 0 71^1
 תאז תעדימ יכ אוה םינושארה תעד יפל
 ב׳ע ו׳לר ףד יחיו רהוזכ ש״מכ הנבלל ןינזמ לארשי תויה
 אשדקל ן יגכ חרי השע 'וכז ׳ירעזמל חרי השע חתפ י״ר ל?
 ׳שמשמ אלא ריהנ אל דהיס ןימלעל!ןיתש שירו ןיחרי היב
 ארהיס ןידכאשמששינכתאדכ טלש אל טילש אשמש דכו
 אשמש שינכתא דכ אלא ארהיסל ןבשוח תילז אטלס
 םיהלא סתיא ןתד ד׳הה ארהנאל ה״כק דבע זהיזחתו
 תיתבש ן יליא תיתיאל ייהו קאה לע ריאהל׳ימשה עיקרב
 םימילו םיבוט םימי ן וניא םידעומלו איה תיאיככיתכד
 תימלא ן״חלד ןינש ישיר ןיליא םינפלו םישדח ישאר ןיליא

 אהכ אה אלזאו ארהיסל 1*רשד אשמשל ןבשח ןידנע׳ליעה
 ןיליא יזגה׳יברה ׳חמסה׳לדגה ול יוגה ׳יברה ביתכ א׳ראד
 'לדגה יל ן־ראב׳א ימ׳יתכו לחג יוג ימ יכ זהב׳יתכד לארשי
 ןזהנינב רזהגב'איברתאר ארהיס אד שממ הינינב חמשה
 והיינימ יה ארהיסל לארשיו אשמשל םלועה תימזא לארשיד
 ארהיס יאהתיחת ה׳אל אשמשו אליעל ארהיס יאדו ףח ע
 לארשי ןיב המ ימח ריהנ אדהיס יאהמ אשמש אוההו אוה

 האלע אשמשכ ולשלתשאז ארהיסכ חיחא לארשי יחל
 היב ןאקכדתמי האליע אשמשת אריהנד הב חחאתאו
 םכלוכ םייח סכיהלא ׳הכ םיקבדה םתאו ביתכד

 איה הטמל הפ תאזה הנבלהש ראבתמ םשמ הנה : ןאכ דע םויה
 שיש ןויכו סינכה םא הנוילעה הנילל זמר
 ירהש ח״ר ברעכ ןכלו ו*ח הלעמל ןכ ןחסחו טועימ הטמל
 ׳ונע/יהל!ןיבהל ה״ע םינומדקה ואר לכ׳ לכמ המי ופ איה
 וניתיכזע יכ לע ןירוסיי לבקלו התרצב התג• ףתתשהלו

 הזח ליחה תילג .ךר׳אב השטזר סינב לע סא ־לא וטה
 ׳יקידצל עיגמה חבשכ רהוזב !בידאהו יח לכ יניז מ׳מלענז
 דכו לז א׳פק ףד בש יו תשרפ־ התרתסה לע 'ח. טנמה
 שחנ ׳יפ) אשיב איוחד ארטר א,ז?כ ס׳גפתא ארזיכ
 ן יתמשנ ן וניא לכ ןחכ (תפנ.יטמ התפש םינונז .יבא
 ןיקפמ

 יקפנו ליאזה ןישידק והלכו ןייכד והלכד ג״עא ןיקפנד
 ורכ/יא זהלוכ ןיתמשנ ן יניא זטמד חתא ן וניא לכב1מיגפכ
 ןיתמשנ ןטיא ןיל׳או ןיבאכ המכב ןחעצ 'תכב ימיגפתאז
 טיצעכ ןזניא ןיתמשנד ג״עאז ה״כק והב יער/יאד

 ׳יגפ/יא אפוג אליעלד אנחגכ ןיירש הלמר אזרהידחב אלו
 ןיליא כ"גבו אד אנזוגכ ׳אדואליעלד אנווגכ וגל אתתשני
 'יתכ ןיליא לעו ארהיסד אתיתיחכ יתיתדחל ןייעבר ןלניא
 ןיליאד יארו רשב לכ אכי ילטו ושדחב שדח חימ היהו
 ןיליאו ארהיסר יתי/ידחכ יתי/ירחל ןייענו אלככ ןיתתדחי
 סליד זמיגפ אוההב ןיתיגפארהיסבאדח אפתזשב ןיניא
 א׳דכ ןול תקבשאלד רידת זהיוזגב איחש יהיאךכ ןיגבו
 ן וניאל בל ירבשנל ׳ה בחק ביתכו תח לפשו אכד תאו
 לעו יידת הל ןיגחק ןוכיא ומיגפ אוהה ארהיס םע ילבסד

 .תדח/יאל הל ןייתאר םייח ן וניאכ םיאכדנ בל תויחהל אד
 כ'גכו המע ןז/חחתיהתעולכסר ןוכיא ןיהקלוח ןול אהי
 ןיד מלעב ןזהקלזח האכז הדהכ׳יפתזשמ׳ירכח ןוניאןיליא
 הדהב םירבח יוהימל יאהל טז ןוניאד יתאד אמלעבו

 :כ״ע יע׳דו יחא ןעמל ביתכ ותיילע
 לע בל רבשנה רכש ערפ לדג ןאכמ ראבתמ !דגה
 ןזילע דסח סזיפי ןכו הברי ןכ וחישמ לעו 'ה

 םיתנזתי תותיא סתיתיא יתש יכ םשאר לע ותודיסח יפנכ
 ןילח פכ סתיא ךריכ !תכרבכ אזה רשא 'ה לא םתברק לע
 פ רהוזבו תימכ שדחתהל םידיתעו סימייתמ חש תלחכ
 עדנמל הארתב אתילככ לדתשאר ןאמזהיא האכז סחנפ
 תמכ הניגכ לכסתל 1 ן ידיקפ לכב הל ריקזאלז הניכשל
 ׳פ רה1זבו כ'ע אקחוד הלכי ארגא רתתאד המכ ן יקחוד

 אלד ארחיסר זמיגפ אד דימת ידע יתאטחו ג״ע ףד חנ
 'תימלשאכ תריהנתאי התלש אתאי דע היתיכאשמ אקפנ
 בשיו ביתכד ןצחרל לארשי וכיתד אמלע ססכ/יאןחכו
 אד לכ םעו יתנאת תחתו ונפג תחת ש יא חטבל לארשי
 אכלמ יתייד דע אמלעמ קספ/יא אלו דימת חגנ יתאטחו
 ןמריכעא האמוטה חח תאו א״דכ יתאד אנתול אזיישמ

 הלא םינורחא תורחב ףא יכ הראב םשמ רשא כ'ע קאה
 'דינכ הלעמל םינוילעכ םיכר םיניינע ושדחתנ ט ףא
 הגונכ אצי דע 'יתכ דימת ידגנ י/יאטחז מ'מ אבל יתיכחל
 ן־ראה לכ היהו בר םוסרפכ בקעי יהלא חישמ לש וקדצ
 סכש !דבועלו 'ה םשכ םליכ אורקל םלוכל 'א ספש

 : ב״ב דחא
 ןקזת וית םהימיב רשא םינושארה
 ןכ לע יכ תולגהו תורזגה!תודמשה

 ףוחל אוהו תילד ילדכ דרויו הלועה רקי תריתייק לצב יאכ
 ףצק יכ רוחשמ וינפ ךישחיו ךשח חלצ רשא ינפת תיינע
 תכירפ תא סםםשיוזדג:משמשהןיעסצעס>צעסשא
 זאמו דחאכ עמחמה תאןילעממההמכת׳ועב־קמה
 תילג לע רמרמתהל םיניקו דפסמכ תישק ת!3חתה 3'׳י

 * סא



 ר . .ליז דלה א׳רה השעמ א קרפ
 סחנ ומוקממ ר/יד 03 דרחי ןעמוש 3כ רשא דע םינבה סא
 רר׳המ לע ורמא ו-סימ׳נכלה יכרב לכו׳ידי 3כ ופיו בל 3ב
 ׳?חי3סהו םייוצירה ירבד ימוא היהשכ ה״ע ןוסנומ םהרבא
 ראומ הפי תשא היבשב היארו ימזא היה אוה י י ב3 עמדב
 הניכשה יפ3כ רמא אוהה • השא3 ן3 החקלז הב הקשח?
 דע !הקעצו !הללי לוק עוהשההובכלה ישרומ ונקהנ זא
 והומכו • םינהיאה שדקה המדא יבשוי 3כו אוה אילפהל
 ?הימרי ןלהש רחא רשא ה״ע י?3ה םהרבא ר״רהמברה

 זועמה שדקהה 3ע המיק שדחמו םוקמ 3ככ ׳יבש הילגב
 ברה השודקה ן־רא ינהיאמ דחאב אב היהניכשו ה״בק 3עו
 היה אוהו • ויהי 3כ שורפו שודק דיסח היהש רכזנה א״רהמ
 3ארשי הא ריהזתו זירכמהבשל לחג סופחטכא וימי לכ
 וייח ימי 3כ וטפשמ הכו זהייקש 3ע םישנ םישנא ריממ
 םיהכב הסוחרכו סיקוסב זי3גר תתכל והכשב /יבש ידימ
 וניכיש םעה הא זרז3 יששה רזא /יוצחה םוי סליל 'ורצחב 1
 ןי3עונ ויהישו הפוא? המכשמ השא 'המשו ואיבי רבא /יא
 שדק/יה3 סייכ 'והש אהיש ידכ החנמל ןיהס /יויונחה
 זחי וינפ הציחרב 1 ה3יבסב א/יכלה הלכ /יבש /יאיקל
 ה״זתש השרפה תאייקב זיהילמש ףוליחו ןימחכ וילגיז

 תיכומ היה ?הימרי רשאכו • הבש יקרפכ ונכראהש והכ
 חחפ לפנ ההע סנזא הא יסה אלו זעמש אלו לארשי הא
 דימה היהו !העמשמ לא םלוכ םירסו לארשי לכ לע !המיאו
 השוע היה אוה רשא םישעמו הכזשהה לע ריהזהו שיח
 לש הטמב ומצע בכוש היהו הבושהל םדא ינב הזכל ׳רועל
 שיאה יה הקנאו יכבכ רמזא היה אוהו לכה חע םילורח
 ןכו השע♦ ןבו הארי ינחה הפירש שנועה יטפהל ץפחה
 היצחב םידקה היה ןכו י״ע לחג החיזעהה השענו םלוכ
 וליק ןהכו סחזהיה בוחר לא החק הזבזחרכ בבוסו הליל
 הניכשש םכל עחי אלה לארשי היב וניחא רחאו ימ יכבב
 זניזזע ןואג שדקמו וניעשפ!וניהוגיועב היוסו הלוג םזוע
 ילדכ רהמנהו רמה הילגב םה לארשיו םא הפירשל היה
 החיסחו םידיסח הכרה וגרהנו םירמו םישק םייונע? הילד
 רשא היהימ דכ םירענ םע םינקז הוליהב סג םידוחב
 הוהיחבו 'וכז שא הפירשל שא הפירשל רשאו ברחל ברחל
 סכיהיטמ לע םיככוש יעירז יחא סהאו הושקו :הונושמ
 שדק ערז ומוק ימוק יעיר ןאוב יחא ואוב • החונהכז טקשהב
 :םימחר אסכ לע בשוי ךלה טיהלא 'ה לא חעצנז ׳ה יכחב
 קפח היהו לארשי הטילפ הייאש לע הזאבצ ׳ה ןנחי ילוא
 החונמ ןהנ אלו הפצ ק׳ק לש םיהכה יהלד יחהפ לע
 העשב האריבו המיאב םימק ?יהו לארשי ינבלכלטקשהז
 י״ראה טיביו קזחרהל דע היזהה חמול לוק 'תשנש דע 'א
 היה אוהש ושדק חחב גישהו !הלעמ םזרב גילפמ היה לז
 עיגהו קידצ !היא הלח םויה יהיו ה״ע איבנה והימרי ן־יציג

 וברק ןה ול 'איו ?רקבל לזכרה ולצא סנכנו היה ירעש דע
 ךל ופיסוי השעה הכ סא!;ליעוהל ך־דרלא ןכא הומל ןדו•

 *תע

 ינפל ללפההל הכלל ה העמ ךילע לבק םינש כ'כ דוע
 ינפ היארל הכזהו םב ןהניחה ןיפשהי יברעה להוכ

 לוכיה יגדכ הכלל רדנ דימו ךיילוחמ דיה אפרתה ז׳יכש
 ךרוכל היכה ילטלטמ רכמ זאו ו׳ליחה אפרהנ דיהו ףכ/מ
 להוכ ינפל אבז׳לשחיל ךליו 'הזיכ ינע היה יכ ןרדה האצוה
 ףכהו ונברחב קמ הב האורה ןחכ ערוק היהו יכרעה
 הארש ?הכ לוכי כ'כ ההזא האר1 'יכפה וילע ההלגהנ
 השארו '"שדקה שדק היבה הכלוה איבנה ?הימרי ההוא
 'ר דיסחה ההזא הארש ןויכו הכיא םרדהב ש״מכהעחפ
 לוק יכבב וליק הא ןהנ זא הזכ לחג רעצב ה״ע םהרבא
 דגנכ רעצה בחמ ץר היהו הרמי הלודג הקעצו ה׳היב
 ףלעהנו היבה ילהטב ושאר הא הכהו םש רשא'א היב
 ושאר הא החקל ׳יכשהש האר זאו ןראל לפנו רעצה בחמ
 םהרבא זל הרמאי •ויניע הועהד הא התנקו היכרב ןיכ
 םלובגל סיגב יבשו ךתירחאל הזקה שי יכ םחנ/יה יגב
 ינפל אביו •ב״ביה הפצל יזחו וברקב זחח בש הז רחאו
 רמאי ןהזל בישהו האזכז תאזכ היאר ברה ול לאשו לז ברה
 הוכזכיךרי לע הררועתנש בזשהה הוכזכ היאר הז לכ ול
 הרוה ד;ס ׳ניכשה 'טעכ הנש ב״כ׳יתשה ןמ ךל ופיסוה הז
 ה״ע׳יבנה והימרי תשנ׳טעבו ׳זיהיא ב׳כמ׳ינכנה פ״עכס
 'חרזעההכ ףיסוהל ׳ה האריב ץמאי קזח קר ךמע איה רשא
 ותמשנו הולג שנכי׳השנכ אדח׳וכזבד ריעה ינבל׳כישהה
 'ירככנז םיבר הלאכו היוצמה תלאכ ךרזעל ךל הליעוה איה
 קרפב׳ההשהלז ררזעההל םהזא סבל אשנ רודו יח לכב

 םינזרחא החודכ סגהאז השעישינא ירשאו :הלעמל סינייזצמה ןויצ ילכא םינוילעה ןיפהישה
 ברקכ ללוחתה לודגה ומש לולח לע הלאה
 םלשחי הא םישי דעו ןנוכי רע דח הכוס רהסה לעז׳יוגה
 רעבי דיפלכ ההעזשיו הקדצ הגגכ אציו ן־ראכ הלהה
 • רימה ידע י/יאטחז ׳פב רהוזה 'ה הלעמל ונזמר רשאכו
 אוה סא היתוחנה דוסח קנויו התכח הימולעהב אב רשאו
 ןיכי •םינושארה העד יפכ הנבלה ן חסח יגפמ הנעהמ
 ןאצ ׳רדע השלשמ איה איזד חבקזנ ןיקה לכ יכ ןיוכל !ל
 ינח דע ספא עיגת ונניא דוסיה הנהו הילע םיצבורה
 רשא עדטכ םימחרה בא דזסיד םידסח אלמ וליכי תוכלמה
 דוסב המה ןאצ ירדע'גז היאפההיטע רע עינמ אוה
 איה יצחה טייהד ו״טדעכ׳אז רשעמ לילכ ׳א לכ *7

 רסחמו הרוא ךלוה ךליאו סשתז םידסחה חכמ הריאמ
 הלועש המ לכו השחקה ןמ הזנהיל הלוע הגנ הפילק יכ
 ךירצ ןכלו רזא הל ןיא ח״ר ברעבש דע קלהסמ הרוא
 ח׳רכז םימחר הילע שקבל שדחה הימשמב הינעההל
 ל״לזה ס׳ז ו תימילשב השדתהמו 'שדקהמו'רזיח סנ ךרדכ
 ומכ םידסחה דצמ היחזמ 'ב רזסכ ה״ת ד״וי י׳ה ר׳זי הלועש
 וגש המכ הארה ההע זיז ס עט יפלו ומוקמב ראבנש

 ה,י.יל לפנש;םויב הז !הינעה סינעהתה םעה הזוחכ
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 שרח שאר ברע חינעח חנווכ דוס א קרפ
 חריה טועימ לע אזה מינע.תה םעט לכו ליאוהד זב דלומה
 לי( ירוקו • ללכ טועימ הל ןיא רבכ דלווה היה רככש ןחכ
 דלומה םייב הנעממ היהש ל״ז קחס י׳רהמ םשב דיעה
 .ןיקהל לח וליפא לכוא היה זאו דלומה אב תע דע ימצע
 דמוא היה אל ת״רע עירזיש מלפמבו םזיה יצחב דלומה
 ץנעל ןכו הלפמ ןחז םדוק דלומה עויהל לח סא םינמסמ
 • רומאכ ימע יןייקנז ומעטי םיימפצה מחלגמי מי׳פסמה

 דיימ שדח עימשה םינעעמה םעה עזעט ליכסע ןאכמ♦
 הזוחכ ונשו ןסמ שדחב סינעעה ןיאש ינפמ ידא שדחב
 םיגהונש םירימלעהר םיקסופה וכעכ ירהש דחא סיעשב
 םגש 'יכו 'ה לולח ינפמ הנשה לב ישימחו ינש עונעעהל
 סח ינעמ עזינעעה םעזא לטבל ןיאד םינעעמ ןרינ שדחב
 זנעעיש ו״קז ש״כו ט״י ושעו םיאישנה ?בירקהש
 לכב בויחל םמצע לע ולבקש חירע עינעע חרפה רחא
 ךיא הב ועגנ הנבלה ןורסח םעטמו ליאוה ׳כ דועו הנשו"
 לחשכו •עורס גהנמ אוהו הדימעה הנודרח לעמעעי
 החדנו ליאוה ןנידמא אל הז ספט יפל עבשב דחאכ ח״ל
 ש׳כי ש״עב ונעמד יפטכדקמד המכ לכ אלא ה םויל החדי
 ס״עידהש מבסברעכ ונעעיש מכסכ ח״ר מויהל לחשכ

 מינעמה מזאיצמכ שי רחא םעט ־תע םלואו :טושפ הזז איה הנמז
 ארד ןמזל רקיע אוהיו חרעכ הוה
 אוה יכ לע ןטק רופכ סויאזה ח״רביעיכאוהוהארמב
 דמאנ רשאכ איה לכל הרככ ןמזי שדחה לכ ללוכ סח אוה
 לכל הרפכ ןמז ממנ ךמעל םישדח ישאר ח׳ר ןכומ חכונכ
 שפשפל הזה םחה סצעכמינעמהלו ןיכהל יואיו ׳וכו איה
 זמיא יס״יו שדחה ימיב השעו לעפ רשא ?ישעמכ שיא לכ
 בבל עינכהלןכמיאלו •הרומג הטרחו יודיובט״רחב
 לכוא אוה סא יכ עינעמכ אל סא והשע רוצ בושל לרעה
 קכרד שפחל הבאי אלחכל הבגי תקסעב קסועו המיש♦
 ויניעב רשיו קידצ איה יכ םיבוט אל רשא ויללעמ ייקחלז
 הנעמש ןחכ ןכא חיכש ן־יבה לע רוהט םיגפ ט״מ הארמ•
 ךסמה מכ!רפ הפילק לש החכ שמ םישוח שלחיו ושפנ מא
 םיליכשמה ךכיפלו • יבל לז ןמי יחהו ייה*:ןיבל וניכ לידבמ
 םבבל לכב ׳ה לא וכיש* ושדחב ח״ר ברע ידימי יניב"
 םהינימל םינודזה סימהוצדכ דשה ן־רשר םדימ יכילשיז
 • השדח חורו שדח בלסהל ארביש יהלאה רזעה ושקביו

 ומצע רדסממ שיא לב מי*הל םישגינה םישנאה יכרד,*
 זמיאכיינפ מ;יהל הזה מינעמה סיצ סחכ דחחמ ירחב
 יונפ ובל היהיש ידב ינפוג קבע לכמו הכאלמ לכמ םוי

 ?לצא הז סח היה"? וישעמב ןייעל הכאלמ לכמ םוי ומואב
 ן־פח ?אצממ םכמוצ םויב ןה רמאנש ךרד לע מבשה םויב
 מכשכ ומכ ץפח אוצמל רופא סיצה םייבש אנימ עמש
 ןנסמי זא ןכבו • רבד רבדו ךצפח אוצממ ?כ להייגם
 םיקמ מיהמבו הרוצהו רמיחה /יזהמ ונייהד ומצע מ־־המנ

 0אצ!מ

 זה״עבז םימשבש זניכא מאמהלולא המשכהרשא סאצזמ
 רמאמכ מזייגה יאנמ ל טסל הי3ע לסו)ךכיפלו רגכ אאי
 רמולכ ימיכא לככ בסומ ךמע יכנא רג יכ הע״תד
 אכה ףינה לכא זה״עב רגכ אוה ךמעזי הלוצאה המשנה־

 רשא הילפאמ ץראכ ימטאלככ בשומ איה ימטאק יל
 ןסרב ואיבהל לארשי שיא לכ לא מלעיח גיאזה הייכזה
 לע טלכ ומחמי זאוה״ע איבקע רמאמכ וארוב מאר"
 ןוע ףיס וד שדחה ימיב השע רבכ רשא םיעי סישעמה
 ׳ילמהסבו חכיע חרי םימ יגלשו אונשל ומע אצמישכ ובבלב
 קלזיכ והימפד ימינפ ביוא לידגה יכ לע ושפנ הבכמ
 זאו אוה שחק ארונו לחג ן קלע ךלמכ !דירמהל וימפס
 מיבב םירמואש ןייחימ ךרדכ אל םלש בלב ימסב הדזמ"
 .ימימשה וחושב וידי וליאכ סמשא דמול סלב הכמו מסנכה
 טכראהש ימכ זילכהכ רהרהל םיריכז רטמ ןיכ ט3 ןכא
 ממאכ וילעלבקי יחיוה רחאו מיתילסהיקרפכ 'בה קלחב
 לכל היואר הבזשממישעלו ימעדמהלסכל דוע בושל אלש
 אוהו יגס אמלעכ למסב הרומה ןמש יפ״עאי יטרפ ןיע
 ךליל דוע בושי אלש זילע לכקד םינושארה לע טרחמיס
 'ימכח וכירצה מ״מ וכרד 'ה חכנ היהיו ןימלקע שחנ ךרדב
 ממיעל רעצ ומצע לוקשל ונייהד לקשמ חחל מישעל דוע
 • ינשה ןילחכ׳יראטמה יטרפה רמיז אטחה ןמ הנהנש המ
 לא םח יכ ומצעל סרדנ וניאו שרדנ אוה םוצה הז ךרדכו

 ויהש ןמזכ יכ לארשיב םינפל מאזו ונממ אצקה מלעומה
 רסאש מכשה םחכ סלצאסויההיהמינעמוזיא ןייזיג
 הזמי ם חה לכ ׳ה מאיסי סימש יצפחכ םא יכ הכאלמ לכב
 יינפמ קסע סיס םדירטי אלש םינעממי סימצ ויה םעטה

 מיאכצ 'ה ךאלמכ ויהי רשא לע סמל וזי הימשו הליכא ימכ
 'ה הוצ יאדוכ הזכ םוצ לעו 'הל ן יצר סחו דבכנה םוצה והז
 לכ םיכלוה םהו סינעממו םימנה קאה ימעמ ססי ןכ אל
 םצעכ שפשפיו הדהו אלש יד אלו םהיצפח רחא אוהה םויה
 מחיבע מולסח ףיסח סג •ןא אלא וישעמב אוהה םויה
 םיקושכוטסרב לייטמו ןלוכ אוה י ונממי ׳אשמכ׳זהה םייב
 והרחב* םוצ היהיהזבה ריכזי אל זלמעחשיד חבניש ידכ
 סינזשאר זלשח רשא לשמל המה הז המל אה ל עממ הולא
 דבעל הקח אוהש הנוט אלב איהשכ הלפמה מ־תבעל
 מישעלז חבכל ומיכ ינכו ימשא היצו ימסל חנחא אבס
 רטעמ ענמנו מיצוח לכ שארכ לייטס!ךלוה אוהו ויכרצ לב
 ול יואר היהש המ מושעלו חסכב לדמשהלמי ימצעב ימיא
 בישהז׳מדיבעז חוככ לבק אלו וילע וברל הרח בטיה רשא
 ןטרל דבכמה אוה הנקכ אלב ללפממה הזכ וינפל לכה
 רבדמ הפה השעמה ילכ םייומס ישנא ירילע םימלועה
 להסה יכ ימע לכ טל הוחמסי שארהו רחחזע סיל גרהו
 סיאה ןיא יכ איהה הדובעב קלח ול ןיח בלב טבשמ רש,י

 מינזחרנ מטסממ ומגשחמ יכ קוחרמ ךידב ןלה ומיבכ
 ו״עז מזגנכה מ״^ב דמוע אוהו יאבה ירכיכ דהדהמו

 רתאנ



 ה םו צ,ד םויב שדקתה רדס א קרפ
 לע אתילגכ לאדשי יבכע/יח ןילימ 'ג לע אנאת 'וצו די/יז ינמת קחר 037 ינידבכ ייובשב י ויפב רמאנ
 לעו אתניכש ןת והייפנא *רדהמו אתניכשב אנ3ק ן ידב נ.־ ד ןמעב הזה רבדה ןכ הדתי3מ םישנא /ילגמ ימיא'/יארי

 רפשב דיסחה ראיבו כ'ע א/יניבש ימק ;הייתדג יבאסמד בדןי3 סא יכ ימצע3 שררנ וניא אוה סגש תינעתה םוצ
 רזגנ א3ש ינפת אתילגב 3ארשי •בכעת ירמיא האריה םהשכ ןכא םהיללעמב שפשפ3ו לילא בושל'ה 3א סבל
 ־ ׳אה םירבד 'ג ינפת איה ריתי יאל הנש ןלא אלא ׳13נה ש׳כיסכ׳הל ץפח ןיא תיתימא הנמכ אלכ 'המיב סיאכימ

 ,תא כ יללחת סהש לע זנייהד 'תניכשב אנלק ןידכעד לע םילגפמר תילזז תיינוצח תונווכל ׳ינ״בתמה םיעשרב

 לארשישכו ואצי וצראמו הלא 'ה סע סרתיאב ש״תכ'ה חבזה אוהו הצרי אל איה לוגיפ קפס ילכ םתינעת ןברק
 הניכש ל הזת לחג ןילקךל ןיא ה לולח זב שיש רבד םישוע הוצ אל יארוב הזכ חבזו הליע רבד לעו םיריעשל חבזנדי
 לדג הזש רורא דלי הזש רורא קרבהסירהיאש *יארכ יורשה לכ ל׳זתיגעת׳להמח׳פסכ׳מרה בתכו ן ניאש׳ירבדתוירבל השוע ןכהו ןכ ול שיש באל לשת איהו :ירשת רזעכ הזב ד1ע ךיראנ ב קלחכו סיהלא
 דחא לכל !תפכו לארשי תדע לכב לליכ רבד הז ידהו וא !תרצ לע הלעתמ היהש ןיב תינעתכ 1
 סרוג ךרבתי איה !הויצש המלע דבועה לחדשי ישיא ת הז ידה םתרנ לע ריבצה סעהנעתמ היהש ןיכ זמילחלע י
 'לדג םינב המ סאהיאדסרמזאכ ו״זי הניכשל ןילק הלעתל ביטו חמש היהי אלו ישאר לקי אלי ותצעב ןינ1דע גוהני אל
 סגז הנכ תא הרסי אלו ליחוה ז״ח ׳שרוגמ ׳ ייהל איה הייאד לע רבג יח םלא ןנואתי הת ש׳תב ןנואו גאוד אלא בל
 ודיקוא תילד ןירוקפכ הלח זליחד םינוק תכ ש׳מ יפל ןכרחה לע םינעתמ ינאש המ דוע בתכי ןאכ לע ויאטח
 םניאש אוה אתניכשר אנלק זפל השער ן ידיקפכ הלח סנ יכ ונבל לא ןתיל סא יכ רבעה לע אל רבע רבכש
 ת׳ל לע םירבועו ע׳תכ אל יוארה דיבכה הב םיגהונ ונילע אבל בושי לב המיצנו זא םהישעמכ התע ונישעמ ]
 יב'שרה רמאש ב״ככב רבדל םמצע לע םילקתה הז גיסהו תויהל ן יכנו ביט הז םעטתו :כ'ע םהילע אכ זא רשאכ ן

 ילדהתר ׳בהז • 'ליעלד האליע אנ י התל אנלק גיהנאד זילע ןיכהלו ןברחה לע םרחה ת־ימשמכ יתיבב רריצ שיא לכ !
 ןמ םהינפ םיכפוהה םיעשר הלא הנה הניכשמ והייפנא םהישעמכ התע ונישעמ סג יכ ינבל לא ןתיל תינעתהלז ן
 יהלאכ קלה םהל׳ויהל סיציר ןיאש םהיפב סירתזאז הניכשה ךידכ םהילע אב רשאכ ונילע אבל בישי לבל ןנחתהלו 1
 םילטב םירבד לע ת׳־מ קסיפה הז גיסת סגו לארשי שיא לכ ובל לא ן תייב סג המי :ל׳ז סב״תיה בתכש
 םימכ יכפש ש׳מכ הניכשה רגנכ קנפ הרותב קסיפ הש האר• יצעי אתרג ןיד דשא ותאטחו ועשפ ןיעכ לארשי
 הניכשה ןת יינפ ךפיה אצתנ קסופ איהו 'ה ינפ חכינ ךבל יימיב קמ׳הכ הנבנ אלש דח לכ יכ ינישפנ ׳ודפו יניתעישי
 'התסהל קנפ׳יוחמ יתלפת עצמאבו ללפתמה הזב אנייכז 'רע וס דעל חפייתת!הכבת יכ סאל רצו וימיב ברחנ ילאכ
 ׳גהז .תניכש דיבכב עגט יאדי ימצע יכרוצכ אכאז אנא דעצה ונלשבי׳יבר םינש המכ הז םירז סינודא ידיכ העיגנו׳
 לכח׳ירהזנ יתלבה התה הניכש ימק והייתדג יבאסמד לע חינת הנקה האצת אלי יתא תגית ליסכ ןכ יכ הזה לידגה
 םילכאתה תאהיטכ שזריפב האמיט הרותכ רכזנש רבד לע׳פחרת הלחתכ רשאכ הל ביכש הינכ ןיא רשא דיע לכ
 אלי קו שה ץרשה לכב סכיתישפנ תא יצקשת לא יתאנש רהוזכ ל׳ז םרמאמ ינירכיזב ינככל ערקנ אל עחמי סינכה
 לכב זאתטת לא ג?״גב האמיט םי סתתטני סלב ואתטת אמוי אלא לארשיד ותיילע ןימיחל הינטלוש תיל אייח ר׳א

 האמוטו הדינה'אמיטו סיוגה ואמטנ הלא לכב יכ הלא אלו דוחל דמ הודםייהלכהקמיסיננתנר״ההד;ח3דח
 'ר רהוזב 'יפו י״הל לע םיאב סיעגנש ל׳ז 'יפו םיעגנכ אכלק תרזג סופ לע אל ן ודבעתשי ריתי יא יסוי ד׳א ריתי
 לכ היל ןכאתסא אשיכ אנשיל קיפאד ןאמ לכ רמח אייח אהא ינל יזא הילבקל רדהימל ןייעב אלד לע אלא איה
 זנצקשת ץקש הב רחאנש ז "ע לש האמ טה סג יזפייס תולגה ךרואכ םיקמנ ונחנא סכו ונתאיניעשפיכ ונילע
 יכ י׳בשדה 'ריפש למ איה הזל עגונהו ונבעתת בעתי ג ה׳ועב ךישחיו ךשוח חלצ הזה ליחה
 סעטה לעו התצע ז״עכ ץ !חמי 'יכת ימצע אמטמ סעיכה ךיהלא׳ה יכ חתפ ש״ר ל׳ז תרי חחא ׳ע
 ןכו זע ימצע השיעש ךל השעת אל הכסמ יהלא רמאנ אד 'ה יכ ךליצהל ךינחמ ברקב ךלהתמ

 הבעית ןייירק בבל יהבג לכ ל׳ז ש׳מב וב אצויכ האגתמה לכת׳רחת יהיילע אנגאל לארשיב והב 'חכתשאד אתניכש
 םסכ הבעות היורק ז״עזבל הבג לכ ׳ה תבעות רמאנש אל איכתל לארשיל ►הל זצישיאלדןיתעראשלכתזןירטס
 תאמיט ןיעו בבלה יהב ג ןכ ץראה תא א;>טת ז״עש ןישילחת לארשיד דע והל אשאבאל לאדביד ןוהיעשר ןילכי
 יבאשמ א׳זלי הניכשב סניפ הז ןועש הלטבל ערז תאצוה ןוהלןילכי ןחכ ןימעראשדיכרכר ימקמאתניכשראליח
 אמטיש ןיע ךל ןיאש י בשדה סריפיהניכש ימק !היימיג ןי־ייזג התכ !היילע ןידזגו זהיילע ןיטלשו לארשיד ןוהיעשי
 ׳ירבד שלשכו הל שבל ערז תככשאיצומלמ רתוי םדאה זב אפקיתי אל יח תיבחמ איהאלבקל;יבייתןיניאדכי ןישיב
 ׳ארקנ איה יכ ינפמ דחאו להא לכב הכיכש תלת ריכזה ןזהיעשרד אפקיתי אליק יבתי ןיברכר ןנמת ןוכיא לכד
 םירבדהמ דהא;לע רבזעהז׳ינותחתב׳נכישש יגפמ הניכש שודק ךינחמ היהו אד לעו אלבמ והל אערפתאי לארשיו

 זרה * 2 1 ׳סו א כ ינש קלח



 סירכמה ץמנ "ג א קרפ
 תאייקמא אל אכלמ תקע דכ אתינזרסמ תאייקיא 'ילגהתסידא סד1גי רדפ הבזכ זל ןיא;זדגנכ המבכ ידה
 אגרדמ הל /"חנ יכה שנ רבד יסיח סיפכ אתינזרטמ ךל האל םיא׳טידזדכ ןיל!י ןיא זר,ראש דע לארשי ילג אל יכ
 ןייכז ־ססכו ׳!לגדל הל תיחת רע דבאל רכאמז אגרדל לאדבייהלאכ ולפכש ןיהלאל אלאךלהאלירקתלא ל׳ידפי
 יפכ ט הנה כ״ע הרמאל תקילסד דע תקילס יכה היליד אלו הזינשהכ רכסל התח סירימאהסירכדבאטזחהו
 דצת יכ ןהיתש ןכלתי 'יכשכ סנפה היהי ןכ המשנה סגפ הלחנ אלז הילגה הכיס אזה היהש הממ תולגב רכייתנ
 קתתשנ ןיפילנ הכד ש״תכ 'יכשכ שרשימה התשנה שרזש :ףסוי רבש לע
1X3* ׳שרשבריזעתןכ הסמל ףנעה משנה לעפתש הקיפכד לחדשישכש הזה דתאמהמ דזע 
 סיקמ לכב המשנה יכ תימיקמה לככ ןכי העבשה הלעמל חכלזכי ב׳כ םישילחמ סיאטזח
 שי הז סעטק רשא דע תיייממ התייצ לאשת רטעתש ינזמש הניכשה תתיעיתאיהי סירב סעה ינפל העכבה
 (טקונ ןיימ ררועל חזסי רפעכ לשא סדא לכדיכזיכ הכזיכ דג הדצסייכ יערתה בימכי •סדחכהתאהדטכ

 • אשא ישפנ 'ה ךילא׳ככ רהיזכ׳ריפש זמכ הניכשהךימכ ןידזקפ ל״וזרמא יצ ע מ*יכו אציירניזב שיתכ ה׳כ חכ רצ
 התיגפ ישפנ היהת סאו הכ דייזצקה המשנה שריש ייע הזו הלידןישפמלכז • הפב סידיפצכ הליד ישיפמ {יניא תילד
 רחאת יכ דכד דדזעמ אלז דזזיייכ ללכמ אלש קפס ילכ טכעמד׳זכרס זאידקמא ןסיא אחדפל הל סיבכעתד
 המככ יתאיבש זמכ סינפ שרזשה םנ םיגפ ףנעהש דיחא לארשיד סשא יכה אבשנל האיר יפנכל
 תימלועה לכ תיחינממ הכימבש סישלשהתי מימיקמ אהמ אלד אייסריכר ןייזי ןוניאד הניכשד יוכרגבו
 מיממהי״ע סיריאמ הכימבש סישרשה מייהכ סינימחמה איה ןידכ אשדזק יבגל לאדשיד ןזיכזכ ןזהב הלוע'
 מילנכ לארשיל העישיוסימחד שי הטמל םדקממ !הלשיש ןיהל׳ד תאטח אהכרנ לע הל קדיככמז םיבכ עזי
 איה זאיו״ח ךפהל אוה םהישעמ םדקממ ןניא לארשישכו ןמתד אייסרטב אדיחא אכלכ בר ברעד אמיא סבאו
 סינזקמכ ש׳תכ מייחרחש ינאש ינזארמ לא ימאל התו!צ 'קלכל הב ןדיחא ןמכח • אקלסל הלמחנמ אליאתינורטמ
 ארב ן!הכמי הל מיא ןישוכל המכ אמגיכש אד אנמגכ לז ידיכ 'ה יעתנ מיחא> תיווצ יהיאו ׳טי אריואנ תיאתצא
 לכו אעראו אייתפז םיפרשו ןייחזסיכאלתי ןייסרכ ה״בק ארבעל ןיגברקד ימאב ןימילצ יניקמ ד׳גביסיק לבזא אל
 םישר הליד ןישיבל ןיליאמ ארכד קירב לכי ןזהב ארכד המ םדאה סינפיש סנפה יעכי • כ'ע הנימ תומשאי ת ׳אפר
 לכל הנמ אלכמכאל ןיגב ׳השובלב ןזל ףילגיוהלט ןיל הגירדמכ 1*ח דרמש דע הניכשב םוגפי ןכ יממכנכ
 מידכ דיבזל הימיארי הלמר אזרו זהיילע אמזירל ןיידכ לז סיספשתד מ'יב ש״מכז וימילגדמ לגמי הנותחתה
 ןיירב לכב ן׳ליהנ ןוניאד ןישטל ןיליאב הימיאלי םליע בכשמי יימילנרמ לגתי הניכש יל ביסו עשדד ארסכמד
 סיחר היבק זהיינינכז ןיכט ןידבזעב ןול ידהנ לארכיד רמתאד ןיגב לכא ׳יכז התליכ ג שרית ינ החפשו !היא יאה
 ןישיבל אשכלתא יהיא ןישיכ ן ידבוע ׳ידבע יא !היילע היל בישחתא הליד רתא סיגפד ןאת הלשת לככ יתיכלמז
 (יניד יראמ ןמיא לכ ןימישר ןיהכר ןימכוא ןינלחא זהיאאמינחסמד אנלקד אנלק אתינירטמב דיבע וליאכ

 יהיא אנתז אוההבי חמלעל יהכ ןדימל תילל זא׳יקתאד ש״כ זהיא אכלתד אתינזרסמד אנלקו אהרתא לזלזמד ןאמ
 ש״ת איה הזי •כ״ע תייחרחש ינאב דיארת לא תיתא לככד אהימאכ החפש יושו אהימאמ הל דבעאר ןאמ
 יליאכ אתניכש יבגל בחד ןאת לכ ליז תישארכ רה:זכ התפש אלא ן תת אייש אל אתדורכי ריגפ זהיאד רתי

 לכי סדאד אשנזע והיא יאהז אהשטלמ אתגיכש טישפא שנ רבד יובזחד זתיגפז סיגפיתאנ אירש המיגפ יהיאד
 אישיכלכ אתניכשל שיבלא איה אתייליאר ידיקפ סייקתד רמא אתינורטמ תחכשא אלד דפ היליד ןירבא לככ סינכ

 * המכחב םיליכשמל ויליאמ יאסמ איהי כ״ע היליד ןידכיא לכ הל ,׳זחיד דע אניקת מילז היב אירשל

 הניכשה סגפ׳סב דוע זלאיכ םינוקיתה "1303ל ידיקתכ ח/יאש המשנה סנפל המחכ המח אוהו • כ*ע
 ימכהא רשאכ סימעטת יל השעו ׳אד לז הנליפשיש דע המשנה דרמ ןכ אטחי רבא אטחה יפכב
 ן ׳דוקפ מ*לד ןידיקפמ יתאנש רבחכ אלו השפדןידזקפמ ןינייעד אעינענב ןללמד אשנ ינכ מיא ח״מ ליז זילנרל
 אקזמל ןזניאז האריר זליחדב ןיילמ מ'לד ןיתמפנר רתא לככ יהיא אד ׳וכז ןחיר אעלנענכ ןימיא)
 אבל זהיאד אייסרזכ יבגל בידקמי אלד זהיינית ןטשה יכי אכא א״ר ל׳א רתא איההכ ריתי אעונענדיכע ןמד
 אבלו לארשי ןינ׳אד ןישחק ןירביא לע ןמיד אעבתל לכב אתיסשפתאי אבלכ אעידי רתאכ יהיא אל אתמשג
 סידדג םלט סה השעמ אל תוצמש הנחכהז !הידיב תניבב בכשתי ייתילנרת לנתיביתכ אהו ירב ל׳א • אכילד ןירכא
 ראבתנו • םיניד ררועל השודקה ךיתכ מ'ס סנכי אלש הל תיחני ארתאמ הל קיפנ יכה שנ רבד ׳הביע ריפ נ
 תילדןידזקפוה*בקדןילכאמןמיא׳שעד ןידזקכיסש דוע סכיעשפבז הב רמתאל הניכשד אנחגכ אלתאמ דכל
 ישע בירק היה ןיליאז יהיילעדבעד ןאמל מ'סד הסנרפ אהרתאל הל בתד ןאת אתמילש אתכויתיםכמא החלוש
 ?הייעגב מ'סו ינב דיצמ לכאיו יבא םיקי היל ל״לאיקחניל אבלב יהיא אתתשנד אנמזנד את־מ־יקכ תיהד התכ
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 ♦ייה זיעכשהש הלג מל ונדאיבסימכ ןילכאמ ןיביאד זהייבכדקכזזימ ה״כקל 'מעוכאלכמקהזוי
 5כמי תיליילעה־ 'י1סה לבזנ הלולכ■ * ידח -כ'ע יתאנש ישנל תאי רת/יא זהייעגבד ןרירמ

 ר״ממ 3כה 'טוסיכא^מהו אשכהמיתיחשה לכמי הייזחה סממ 3כ יכ ינפמ ה׳בקד ץלכאמ סה ע׳מה יכראטמ
 לכ סכ םידסח למיג- אזההמעיישעמ סדאהכיטהבו הכ דסחה דגס שידקנ• ינחיר עפש ןיסמ3 סרונודזחיי השוע
 ת ׳ריגסה יגנעו׳ סיריאמ םלט יכ הב תילילכהתימלינש תלעתל סנכיש מ״ס3 סריני רדכ קלופ ת״ל 3גל רביעש ימי

 ורדיעיש■ ןגיאכ ׳יבזילעה סהישרש םיררועמ הב תיעזטנה ןייכז יקלח י3 .עפשניש היוכגה דנמ ןידס ,תדמ ירזעל
 ןיא ןכלו תלעמ הלעמלמ דע עפשהי םימחרה ךישמהל שח ונממ תמעוט איה הניכשה ידי 3ע ןידה ׳בשייש

 .הכש םיאיבמה לככ עיגמ םגפה םגש ז׳חשכיחכשל ךרע קירת ןילבאע ןזניאד יהיינבד ןשוחמ ה״בחל אמעסאל
 ןכלי׳ימלועה לכבידואחיסכסדיגז ןידל םיכפהנ םליכ יכ הדואי יפר ל♦ תימייחא תשרפ רהזזכ ירמא דממ • ׳טז
 םירבדה יסרפ לככ ביחרה ךיראהש ומכ זשכזעל ךרע ןיא אקלס לארשי .תסנכ אמלעב יאכז יאיגסאד אתעשברמזא

 :ש׳ע האריה רעשכ דיסחה הלאה ־ קרשכ אתפנאי אשידק אכלקמ אכרבתמי ןיבט ןיחיר *
 ךיא ליתה דיבג ךמע׳ה םיבס אריק יחא לארשי תסנכ לטי־בכ אמלעב ןיביש יא׳גסאדאנמזכי

 לע ׳ישב סיעיק ב'יל ךבבל תא ערקת אל " ביתכ ןידכ ארירמ א׳שסמ תמעטאז ןיכס ןשיד אקלס אל 1
 ׳ינזילע ז״ח׳יחשהל דע ־קתייכיע םגפ עינה ןכיה דע ךבבל תעשב רמא ׳סיייכר ןאכושח אהענאו ץלא םימסמ ךילשה |
 רסא ךסמה ךבללעמ ליגי תאז הכישמ יחא ןקה הלעמל יכימיי ישארל תחת ולאמש ביתכ אמלעב ןיאכז ואינסאד
 ךלכש ריא ןיבי ךרוא ןיבי לידבהש דע הפילקה ךילע ךסכ• כישה ביתכ אמלעכ ן יכייח זאיגסאד אנמיכי ינקבחת
 הבעי דימתי ישאכי תיבה רוא לע גראי דשא שיבכעכ ףולא דירפמ ןנרכי אכהמ רמא ה יקזח יכר זנימירוחא
 שא רהמ תיכה לא שמשה רזא ׳עגה ענמיש דע רתסיי ךיבא תידע ד׳הה אתיכזרטמ ןמ אבלמ שירפ רמילכ
 ןס תיפטטל ויהי ךכל לעמ לשבמ ךסמה תכורפ ריסהל • כ״ע הלגת אל ןמא תירעי *
 ןלמ תכ חדזככ הרק ה תבקתרצי הלאה םירבדה ןיכיע סא תריש תינשכב סנפה לדיג המכ ראבתנ ♦*ריד
 חיה ־קא הלגת אל ך/יא תידע אטחת ישא אסח לב לע תייהז תירטמה תמיעט הניכשל עגינש המ
 ךיניע ברח "ישנ הלכש רשאכ ׳כ סימה לע סאה זיקת אל שע המאש ימכ ימאתגית לשכ ןב יכ יבכמ ,יכישת הינפ
 ישארמ יכלק׳רתיא ןישל המ הניכשו ךייא םישנמ לכשת ןכ קבש אלא ןימלעל שנ דכל ׳קלא אל אכלמד ןיגב סכ
 ביטה • יב יעשפ סהז יתתמידי ׳תלדג סיכב יעזרזדייכלק אלכ האקלאלי אלכש אגהנאל אתינזיסזיד אריב הליכ
 לא חכשתי ישת־קליר׳זצסאתהקל זובתו קשעת יכךל ןכה תייהבז אכלמד הילבקל טזשק חרזאכ היל ארבדלי
 הילבחב קעזת לשת תיינמ ףישחיזתיליא ל ליחי ךלל׳יזימ דע םתס בא בא חמשי סכח ןכ 'דקכ הרישכ גהנתמ
 בכל ן והמתכ הכבת ־ידמכ התדיל תגמ הדיככמכ הרצ היתיעדל דכדתא אל שנ רב ׳אה רכי רמאי • הלעמל
 םניאו יכזאני יכב יכ היוא םנוגיב לילית היפא חהתיהכז אהד קרטס לכר אתיהע אלכד אתיירע אש ןידכ אכלמד !
 ת־׳יהל שא סחימ יתאצב רשא ןכקןיד אלה סניעכ יקמנ 'ילכיהמ אקחרתא אתינהסמי את יכורשמ ת שהפ אכלמ
 דעב ריעז עיגי רשב דעי שפנמ יבלב הרישק התבהא תשרכ רהוזכ ידמא ןכי ןילא דירפמ ןגרנ דיס הזז כ'ע

 סכתכהא הפיא היאז זרשכ יצח לכאיי השפנ דעכ ןתי רזע ןטיאל חלשי חלשי יהמ ן המ חלשי תיכיפהת שיא ארקז '
 זיכ דצ הדצ סייכ תיפלתה סכקא חכ רצ םכיעשפבז יתיא *דיכףילא דירפמ ןגרני אכ׳רד ארטסמ !יקנח ןידק ןעיטכ "

 ־ בכשתי ויתולגרמ לנת שאר תאישנ יכ יזא ה״כ אל א־לזחיד דירפמ אליעל ימיגפ ןידבע ןיכייח למתאד -
 ליע טלב םיהלא עגנ רשא שיאה הלא לע ס אתינזרסממ אכלמליאכלתמ אתינזרשמל דירפמ תכתשא *
 ושאר לע הלעי םימש תיכלמ תארימ אגייזב קניא ק אלא ירקא אל דחאד דחא ׳רקא אל ב׳גכז ן
 וי1!אבירשאכזטזיחכזתיא רסיו פנה לע אטח רשאמ כ!של ןיניא ןיאכז אליעל דוריפ ןידבעד םיבייח ןיכיאליזז דח

 אנ סישיסנח ועלבל !יתש הל תזה ערה ןמה יריצה ן ינעב ריע * אליעלד אמייק ןימייקמ ןיניאד אי׳קידנ
 םליעב יתאיצמה רשא ומא םע יתלמח? יתכהא יתמועל ׳טפכ זצתשרפ להזזכ ש׳מא־׳ה הניכשל עיגמה סגעה
 יתיארו לכוא הככיא ישפנל רמאיו ש לכ םא התיה איק יכ הבכמ הניא הריבע קנעכ חבזמה לעדקתד׳מתשא
 ןגרנ הרחמ ׳דרפכ איה רשא יולא תא אצמי ישא הערכ הריבע רכעד ןאמי רקא הינמ הבכמ הריבע לבא הרת

 התריבג שרית יכ 'חפשו יתאטח י יעשפ ןיעכ ףילא דירפמ 'ה רנ היב רמתאד היל׳ד רכ הבכמ יכה רנ יהיאד הבכזיד 1
 ימאל הרצ השעיתש החפש יל הלעת ךכש ןבלייאי״ח אכישחכ אפוג לאתשחד יובכ איה היפוגמ םדא תמשנ ן
 קיר וגהי סימיאלי הצרא תמא ךלשתו ס׳ידבה ישאר יאריו 'ליעה לכל יובכ םדיג אתרתאמ אתניכש ק׳לסד ןאמ יכהו

 י ןכבו איה ן'ידמב בא תיב תותיא שאר וחישמ לעי ה לע החפשי הריבע יהיא אכושח? רתא איההל אכישחל אכיבחו
 עשפה תישעמ הלאה םילגדכ ייניע ןיב תופטוטל !תישכ• :ב״ע התריבג שרית יכ
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 הניכשה ינוקיחב םילשרחסה ודתה שנוע א קיפ
 ברעידיתז • ה3סכל דוע בושי אלו זע אריו'ה תבהאמ
 םיהש 'טלמנ דרמ ישא לע ןיסיז הנעתיו םוצי ח׳רב ח״ר
 תאז לע סינזא בתכ ןנואתי הכביו זעאטחו ועשפ ןיעכ
 סימש ולגיו זיתינזע ודקפי לכל ככלןוהמתכזפלעתדב
 לכ ןנינתלז חתי רהוזב ש׳תכ ול הממוקתה קראו ונוע
 עשפד ןאמו אכלמד אפזנכ ןדחאתת אתיירוא חוקפ
 ואציו א״דכ אכלקד אפוגב עשפר ןאמכ אתיירא ידוקפב
 אטייחל י?ו שממ יכ י׳ב םיעשופה םישנאה ירגפב וארו
 ןידכעק יאח ןיעדי אלו אתיירוא ימגתפ לעןירבעד
 ר־תא אזהה.היבגל בח זהיאד רתא אוהה ןועמש ר׳אד
 ה״בקב היכוח ילג שממ ס״בק ש׳ר רמאו הטיח ילג שתגי
 קאו ונוע סימש ולגי ביתבד היכזח ילג ה״בק בח
 נ״בד היגוח ילג ה׳כקאינת •ה'בק אדול הממוקתה
 שנ רבכ אנח דיבע קרא הטזח ילג והיאד אתב־שבז

 :כ״ע היב אכיד דבעמל ול הממיקתמ קרא;ביתכד
 טרקכ ןחה רמיש תיגזהצ וינפ ךלמהש יפ לע ףא *3
 היהש המ דיתעל אוה ולגי יכ ונוע 'ימש ולגי זע׳הו
 תירב םקנ תמקונה איה יכ ול המ׳מיקתמ קיאי סל
 םגפש הת דגנכ 'בהז הב םגפש המ תחאה תימוק 'ב םיז
 ףא תקת׳ש הלחתבסאה יכ ףילא דירפמ ןגרנו קנעכ וג
 אבי רכח דע ימא תגות ליסכ ןג יכ ינפמ םגפש יפ לע
 ול הממיקתמ איה זאו םגפ זבש רבאב םגפה הלגיו באה
 קוספ לע ארקיו ׳רפ רהוזכ שריפ הזב אצויכו זתיא רפיל
 גחוה אטח רשא ותאטח 1־1!עדוה זא חתפ הדוהי 'ר לו הז
 אלא עדוה והמל׳מ יתאטח וילא עדי זא ןאמד ארטסמ !ילא
 אבוח אוהה שנרבל היל עדואל לארשי תכנכל דיקפ ה׳כק

 ונוע םלכש זלעא׳דכ אנידג וילא עדוה המכו בח זהיאד
 איה ׳!הלועש ז׳א תיתש ותנווכו • יל הממיקתמ קרא
 ינכ'ה תא איי יפ ושריפ הולעו ואטח סדאלהעדוחהו
 םעטה רהוזכ ורמאו הפיפכ ןינ 'ארקנ הניכשהש ןילמו
 ותימע תא שיא ונית אלו ׳תתאד המכ אלא יכה ירקא יאמא
 אשנ ינכלהאניא תדבעו ןיריהנ אהפנאב איהאתשהד

 :ןזא יתלעפ אל הרמאו ליטקו בשו אייחכ תיחמ יתבל
 והלט ןימלע םינבה לע תבשוי סאה רשאכ
 אמיא ארבעתמ !׳ח יאו אתומילשב הורחב י
 לע םאהחקת אל ביתכו !הייתכידמ ןירגעתמוהלט
 רבעתאד ןיגכ אתתל קבוח נ כ דיבעי אלןנינ׳7יו סינכה
 אתניכשחרק׳רפ יהלשמ׳רג ורמאו •סינב לעמ אמיא
 בחר ןאמי היליד ארנאל ךרעתיל המע דכמ לימ גד ןאמ
 ךירצ ןכ לע יכ • כ"ע היליד חשנועל ךרע תיל הבגל

 לע ובכל תייככמ ירדחבו ותיבכ ררוצ שיא לכ ת;יהל
 ונזוע תניכשל םיטושיק תושעל תובשחמ בושחלו !תאטח
 ירימ ירועיש יפל רמשמו יתשמ לכ םיעוטנ ת׳יימשמכ
 • הב ןיליק׳דצ הכר הבהאב םויו הליל ח״רןח׳רברב
 ןיתמשנ ןמתד לאדשיר ןיכוחכ המוגפ'טלמה אסכ רפאכ

 לארשיל

 סל ןיקתי ןאמ והיא האכז ד׳גכו ל? רהזזכ ש״מכ לארשח
 א־סרכר רתכ ה ׳לח ןידוקפב הילח היתילצכ אייסרכ
 אחש אל :והיאד ןמתמ ה׳יזה םש קלתסאו זהייניגכ םיגפ
 • כ״ע ברקי אל סימ וב רשא לכ ד״הה ס׳גפ רתאכ
 יהיאד הניכשב ׳ילדתשמד ןמיא ןיאכז ז״ע ףד סינזקתכו

 הליק ןיל יוהמלהלעכ היבגל הל לזיתל'וכז והלזכ לע
 ףד סינזקתגז ׳זכו ישארל תחת ילאעש הכ םייקל יועזרדכ
 ןיל קירזז ןינבא'גליטנ איתאאק אנמיהמאיגמ3ז'•*
 ♦אה ?לטק אתביתמ יראמל רתאו ארח אנכאחטעתאז
 רעתיד ןאמ וכב תילי ארעצכ אתנכש אהד וכייבגל אנכא
 תישרדמ יראמ המכ אלא דוע אלו הלעכ יבבל׳אצרל הכגל

 אתיירואב ילילו ימו י לכב ןיחזוצזכ״כגל סחנחןוניאד
 בה בה ןירמאד סטלככ הכ יחמצו ןיישיק אקככ הפ לעכד
 אמלעב ארתזע ןלבה׳טוכה בה חוזצד סנהיגד אנזזגכ
 רומל הזמקואד המכ יתאד אמלעב ארתוע ןל בה ןח
 לדתשיד ןאמ תיל הכרה רכש ןל ונתיי הכרה הרית
 ןוכיא ד הלעכ םע הל ארבחלי אתניכש אקלסל אתייריאכ
 איליל לככ קפנאלק ד׳גבז אכיל ןימיתס ןינייעןימיטא
 אנק אוההו הימק ןיתמשנ ןיקלסד ע״גב ה׳כק תחנ דכ
 אדזיייל אתיירואב ןולרתשח ןזל אמיאו ליז ארקא המ רמא

 יניעל תנש ןתא םא דח רמאד אנווגכ ה׳כק םע אתניבש
 לדתשמ היה זהיאו'הל ס!קמ אצמא דע המונת יפעפעל
 • ךמא תרית שוטת לא ז הב רמתאד אמיא איכחל אתיירואב
 טגל תחמ ן יליאב הל רעתיד ןאמתילנ׳טז הלעכ םע
 אלק ד׳גכוהדיב קיזחמ ןיאו הל להנמ ןיא ד׳הה הלעב
 אחבדל אלא ן ילדתשת אלד ריצח רשבה לכ ארקא המ ימא
 אתיירואבו ח׳גב ילדתשתד ןיליאז ה״ע ןוכיא ןיליאזארשב
 חסח לכורתתא זהינינבז זהיימיגל אלא ןילדתשתאל

 :כ״ע׳וכז הדשה קיצכ

 תרית ידתיל ח״תה לע בויחה לדוג ראובמ ^1"!
 רשא הניכשה דחייל סתניט היהיש וניהלא
 תלעיתל סתנהכ היהי אלו דוריפה ומרג םעשפ ןזעב
 'תעלתמ הז לעש ב׳העה רכשל וא המכחה גישהל םמצע
 ינזכמס תרתיא 'יכבהו הדשה קיצכ חסח לכו רמאל׳ניכשה
 התכיתסש הוכמסיפ הינכ לארשית תשקבמכ תיש׳שאכ
 זכיתריתו ונתלפתכ םידיחיה ייע ונייהד סחיכ יולת יאיו

 תיראהה הינפ רכע לא ריאהל הל ך.יסז דעס אוהב
 אלא גמזה תכהא דוסכ תדחייתמ הניא איה יכ תינוילעה
 א׳ר חתכ לז יחיו רהוזב ש׳ניכו םיקידצ לש סהיתיימכנ י׳ע
 לבא היכ אנלעתא ארק יאה ןבל לע םתוחכ ינמיש רמאו
 הינימ הילימ אנ י משו אבאדימק אנימאק הוה דח איל׳ל

 אלא ה״כקב י׳כד אפ׳סכו את׳עירז את !ת ילש תילד
 אליע ילבקל׳ימר ועטנ ירעתמ ןוניאד׳ייקחצד ןזהתמכגב
 הנה-כ׳ע ןחיפ דבגדנל ארח וקיבדב׳תיערד זמילש 'זההכז
 תכהאב רשקיל 1זר־זיש יואר סהכ יולת לבדהש ןייכ ןב יכ
 חכ



 ו וט׳ארב ויניע םכחה רוס א קרפ
 איחשדאעהב ןוכיא ?שארב יולמ! יוניע םיכח לכו הישיר 'ניכשכ םירשקנ סה ןכבוהנזילעה הבהאה ירועל ידכ
 קילדאד ארזהנ אוההד ערגיל ןק/י יוניע דכו ושאר לע אמיילככחיע להקיו פ רהוזב שימכו ן׳״רא ושרי םיקידצו
 והיא כ״בד אפוגד ןיגב אחשקל ךחטצא הישיר לע וחק אד א/ילמ אמייק יכב אמלע ינבלב חאקאחרכ
 תזונ אכלמ אקילשו אליעל קילדא ארזהני הליעפ לכ זכיילע הלמ אישקד אמיע יאו ׳הל המורע סכעאמ
 ךחטצאושארכר ריסנ אהד רסחי לא ךשאר לע ןתשו רתאי אזר אנפילוא אבהמ אלא האיבי והמ האיבי ובל בידנ
 אלו ושארב ויניע סבזיה ד׳עו ןיבש ןידבזעןוניאואזישמל ררס םע הליפעה לכש םש ?ראיבו ׳1כו נ*כדאע1לצל
 הליעפ ןוכיא לארשיר רתא סינוקעבוכ״ע ארחא רעאכ אעניכשל ןזקע אוה לכה ח"יו ש׳ק לש עוכרבו עורימזה
 ישאר ילע ורנ ולהנ ד״הה אגרש אעניבס אזישמ אעיירזא ענחכב יולע הז דוחי עואיצמ לכו םש וכיראהו אדחיל
 'רועה איהש ןמש ןעיש רסחילא ןשאר לע ןמשו ש״זוכ״ע תעואדחיי? הלעמלהנאיבי 'יפ האיבי ובלבידנלככלה

 סכל ימח לי'ה עא ׳יריכזמה ושריפ 'ז ר״עו ושאר לעש רנל תיביל יישד ןאמ !היא האכז אד לע 1 'קאקה ףוסב רמא ןכו
 ס׳זש ק׳מרה שריפי סיניעחעב יולע העזררועעהש ינפמ עמירע עא האיבי ובל בידנ לכ ביעכ דעו אדל היעוערו
 םלשל יהלא 'ה םחי אלו דובכ ץיקזי ןעמל רוד רמאש המ רמעאד המכ האליע אכלמל האיבי זבל אכלק יבגל ׳ה
 אלו הלגמל רמזע איהש ירכז הניכשה איה דובכו ןרזא רשא םיאלכעאמ לז רזיא ןרדב חאיב המייע רהוזבו
 דישחה 'יפ הזו ןדוא םלועלש כ'ג הטמל ינא ךירצ סחע סיל ךירטצא יכה ארק יאה יעקחע עא וחקע וכל זככדי

 הניכשל ׳האעש הצרי ןמכ הכיכש אד ךעירל עבהאי 'פה אור א1נ שיא לכ עאמ יאמ וכל ונכרי רשא שיא לכ רמימל
 העאש ומכ רסחע אלש םלועל םישעמ וררועעה הל עעל האישל יעדיר אי יקידצ ןמיא ן יאכז ןירמ יראמ ;יניאל אכה
 בזאעןכ עגר עפשהו םייחה ךל ־יסחי אלש.־ןמצעל כהוא אעוער לכו אשידק האליע אכלק יבגל ןזהלידאעזגיר
 ש׳ת אוהו׳ינזעחעל םיכחצ ׳טוילעה יכ הלעמל ןתשעעל הל ילטנ היליד אפוסככו אד אתלע יבגל ?היא ואל ןזהליד

 •עדונכ הובג ךרוצ'ינזעחעב הניכש ל״ז ןיגב אליעל אקבדעאלז האישל ילדעשמו יעדי אלא

 ךרד אל עבק ךרדב תרועה קסע י׳ע לכה ןילטנ !הייבגל היל אכשמאל ןיהיראמד אעוער אכשמאל
 הרקי יכ ד׳גבז מ'רב וראייש ותכ הרקמ י . ןיעזער לכןיקפנהינדת אשחזי האליעדחרעאקהיל
 יאנשכא? אזיפשואש אדת אגמזהרקמ חראכ רופצ ןק א*דכ לכ ירקעאד קחצ אדשיא לכזהיא ןאמיןישידק

 'עינעתכן1ניאדעיא1אזיפשזא יכב אעעש סיפל ןמדזאד אעיכד היראמ שיא לכ והיא אדאיה לככ ץ'דא ן ידעיו

 עבשה עא לארשי ינב ורמשו ד״הה אעניכשלהרח ןזהליד היעענאל םיחרד הלעבכ אעינזרטמ יבגל רחע אעזעירד
 הנשמ יראת עיאו הריד ןושל רשח סערדל םעורחל אעינירטמ יהיאד טלו הל סיחאזהיא זבל ונכדי רחעז
 לבא ןיהיתיי לכ ןזהנמ ׳יכש עזז אלד סעונתיא סער׳עד אדח אד איגש ומיחרבד ג״עאו היב אקכדעאל וככדי היליד
 ןינתז הרקמ חראבאעניכש ןוהב ךינפל רשנ ןק ארקי יכ אעיבד היראמ שיא לכ איההמ ןימלעל ןשרפעמאל
 א1רזןוהתעחכעשאאל ןינתו!ןוהתעעחכעשאזןוהילע אמלעדהיחרוא.יעמורע עא וחקע אעינורטתדהחאמ
 םינבה לע סאה חקע אל ןוהתעעחכעשאר ןינקז הלקד אלו דיפק !היא הינימ שנ רבד היעעא אבסכל יעבד ןאמ
 אלד ן יליאכ סאהעאחלשעחלש עחכעשא אלד ןינתזו היליד ומיחרלכד ג׳עא יכהזאל ה*בק לכא הל קבש
 ןיליאב לבא םאהעא תלשע חלש זהיחומיל יעבק לכדהאליע רעאוהייגיב הארשאל הל ן ילטנ הינימ הבגל
 !שריפ ןכו כ״ע 'יכבה לע סאה חקע אל זהייד-מיל ןיעכקד תאכז יעמחע עא וחקע ןמע אירש הלעבו ׳עעאד ומיחר
 'ילד אנקזב ךינפל רופצ ןקהרקייכיאמכ׳אל׳זסיכוקעב עראוכת זניענויכו ׳כ'ע !הליכ ןיאכחלארשידןזהקלוח
 הרקמב עלזאיהיאועיבקב ןתע איירשלרעא הניכשל הל זעניכש עבהאכ הצח ךרבעי;איה עויה םעש רמאמכ
 ןירבעןיעתשנר התכ ועלפעל םוקת עבוקה לכ והיא אדו עישר ונל ןעונז םלמג אוה זעלמחבז זעבהאכ מ'מ
 אעולנב אעיבק יהיאד אעתשנ ןוהעע אעניכש איירש יכה השעמבו הרועב תלכ יטושיק י״ע ונלצא העוא ינכישמנש
 לבא אעניכש היבאירשלעסק רעא והיאאעייראכז רפסי ןכבו הלעמל דחי יע/ו סדי לעש ידכו בושחה
 יא אלא אעיירזאבו עילנכ אעועיבק הל עילר אעתשנ רשב יניעהז ףולא דירפמ ןגרנ עכמ ינייה דשא זניעוניע
 אדו הרקתכ הימע אירש יהיא יכה הרקתכ הל ענמיזא שימי אל םימיה לכ דימעו טבל לע הלאה םירבדה עישי יל
 םיכר יכ הז זניעחודכ העע ןהו •ב״ע 'וכז הרקי יכ זהיא עחנ׳זשעל עויצמבז הרועכ׳ה עדובע דובעל וינפ עמגמ
 םעדטעלי םלעפל דימע םיאצויו הריע לש אנסוח ףקעב רמאנש ומכ ושאר לע הרושה הלעב ערטע ליח עשאל חור
 לכל העואי ת״זעב הרקמ ךרדב םדומיל ןויגהוכרע ידע יוניע יכו לז ו׳מק ףד קלב רהזזב זראיכז ושארב ייניע םכח

 הניכשה עבהא ע זעטע ילבחב !וחאו בבלנה לארשי שיא םכחל קיפאד היעזרדב וא היפוגב אמליד ושארב א1ו נ״בד
 אל ?רועה קסעב םויו הליל שדחכ דחא םזי עוחפל עטקל ךלהי אל ןנעד ׳אדו אוה יכה ;•ארק א1 אתלע יכב לכמ ריעי
 לע אטח רשאת !ילע רפכלו וילע הנטשה ךישמהל השחי לע אירש אעניכשד ט׳מ עזמא עברא אשיר יוליגב שנ רכ

 שפנה הישיר
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 ח״רע ץדקחב סינקתנש םימגפה ץוקת א קרפ
 רזסכה םזיה? ?קא מג?מ זמליאב ליסכ היה דבאי שפנז•
 ימיאס רשאכ שדחה יקי לכ וב ללוכה ח׳ר ברעב איה הז3
 א1קז ם׳עאחישמ אכ3מ שידדדזסב יזה קומעה דיס
 ןגרנ היה רשאל דחאה מסלמה ימגפל• סינזקמה׳ראפמגו
 ןניאש תי/יכ 'דק היה רשאי 'ביכשמ ה״בק ף ׳לא דירפמ
 70 סינל מכ רובידכ מיחל7י םלוכש הביכש ינפ םיילבקה
 םימעפ ולא יכערה ןישל ׳רפסמ מכ םירקש מכ םיפנח
 לכ םגפבו הכיכש ינפי האוד וניא ןכיפל י׳בדא 'ןימזא 'דכ
 מ׳י/יזא עבראה יכ סשהלככסבזפ ידה היהש מכ וזיא
 קלמסמה״זהי דוס םנ הביכשה סנפכ ז סה דחא םש םלט
 'ביכש ינפ האור זעא ךכיפלו דוחייה ץצוק אצמנו הניכשהמ

 ןיקמ אנקי יכ סגו סיכזשאלס םילבוקמה ?רמאש יקכ
 'יכש המיה אל ופאב ישפנ ףרש רשא סעכה ןופל אלפנ
 המוד איה לשא היאגה ןיע ללכיוכו ודגנכ הבושח

 ־• סעכה ןיעל • •
 חכבזל תמיאי !יאריל 'ה ־תסכ וחירה

 הלילה לכו אוהה םזי ה לכ זמרזמי זתינעמ
 זעשפקעכ הדירוה רשאמזדידי 'הקטלמה מילג׳יהל

 'גב הישעד מיכלמדירזקעמלערבעל׳זכרהש׳מכ

 הלעמ םזיה ימרזמי ימינעמ חכב ןכבו הפילקדמסושאי
 'גכהישעד מיכלמ דירזק מ'ל מייצמ לערבעהעזקקל
 הלעמ זמיזמי זמינעמ חככ ןכבו הפילקר מייענמא
 מיכלמ דירזקד׳כ מימקימימייכלערבע •הקיקמל
 זמינעמ תככ ןכבו הפילקד מזנזרהא 'ב דע הישעד
 ׳גריזחי הבישמה 'שעקכ זילע לובסי רשא ןידיסיד ימרימי
 דע הישעד מסלמ דירוק 'הלזל׳חלערבע •הקיקקל
 הולא לא רמעי ומלימי ׳מינעמכ ןכבו • הפילקד מנגלק
 דירוהל ומעב סיג סא ןכו המ׳קמל הריזחהל והצריו
 'אילכד 'ק דירוהש וא 'א׳רבד מינזשאר גל 'ינאד מיכלק

 מינזשאר 'גל הרי :יד 'מ דיריהש יא הריציד מיכושאר 'גל
 הזהס־יהמלינסב ימיימי ימינפמ חכב ןייכי י הישער
 לעי • הרקיכשיקןיזכתיהמיקמלמחאל מחא ןמילעהל
 ברע ידיק ימצע דקמהל הז גהנקב קזחי אריה שיא לכ ןכ
 הלילה לכי איהה םזיה לכ ימנישק ריענ מייהל ישדחב ח״ר
 יל הלעי ןכבו הרהמו השודקכ הרומה קסעו יבבו םיצב
 ןכא מיזיספהה לדבב ונכראהש וקכ 'ירעמ ר׳כ רפכ קל
 ירקשכ אל סיד הרהט הוקקכ םיי רועכק םמצע רהטל ךייצ

 ישע אלש ו״ח הלילה הדקקכ אמטיה רשא ש׳כ? השחמ ןא
 מ'!כלמה לדה תכאלקה לאהכדקלהב סמאמיטדיע
 אסדזקחור 'וקיקמ המככ ה׳ע י״כסרה יפק יתהזיה רבח

 ינסז בר אמילדמשאבי םילש רגאכ אלא יכה !חל
 איוערכז הינכסקד אמיאכדמאבו יקרנד אמיכקמיחכז
 לא הברקל םישגינה םישנאה ךכיפלו ילוכו הישכני היכלד
 ב׳חאז • םזידועבקסקצערהסהל וקלהמיאיזלה ןיקמה
 רוצעי אלכ ימי םזי דיעכת קיספיו בלעה מ־וועכ דופסי

 ל.ח

 ט־ליכאטעקל ךאבכיכאל קינעמכ ושפנ לע דזמכל ליח
 ׳חככאלסא ן בז הלילכ יל דשכי לשא^זייסחק ידימ הימשו
 רחכיהלילה לכי אוהה םזיה לכרזעיג דוקעל שיא רבגי
 רסאכ םהב ודוקיל עכקיז הלילה ?א םויה זא׳היבשמ דזיא 15
 השעי םתע לכו * רזקאכ מיכלקה דדה ןקמל מאש לגי
 סיי דועבמ! מ!ריהז ידיל האסממיזייזכםידקיו מעדכ
 'ידדהה לכ המש זמנאבז מיפזסא ילעב ףוסאי קלא
 'ה דגנ ןא זגמיכשחק םוכיו מיכלמה רדה דובכל
 לכ ־זיקמ הנזדתאה מדחיסא דע הלילה מלזימק

 יידש וד ןיקמכ מדסב דחא קרפב זממכ ־ספו - ושחי אל הלילה
 יכ לע אדקמ הלילכ דזקלל אלש ריהזהל
 םינידה זררזעד יעד אוה סג הלילהו ׳יניד׳יחכ אזהארקמה
 ןכ לעו •הז ןיכעל הרועישב הזש הללה לבז ז׳ח ׳אדק רמק
 לעבש הר1מכ הזה הללה סצעכמזגהל ורכזי םיליכשמה
 .מיכלחי ומכלקקלעודודאסכ לע ודיעיש יפל דחא לכ הכ

 סהל המיאי הנשמ ילגמל -הלןנירקפ״עכש הדימ הפ
 'קיעכ ה הלכה שקמהלו ןקמהל יואר יכ 'ישנ דדסכ קסעל
 מכזנקז עדונכ עבש מכ דיסכ מימכסח 'ז יע שי/ ?ב

 - סמא מ'1עיכש
 רדס עובקל םהל המיאי 'ה דוסב סיאכל
 מאזה הללב מיכלקה רדה דובכל םדומיל י
 היגפ דבע לא ריאהל מיכלמה דסב רהוזה י־ימניחכ
 הז קלחכ םימעפ הז ךימע־תה דשאכ • ס־תמיל מלוגסכ

 מידקיקזלעמ דוסכ מיגה יכ ה׳ע י״כשלה ומוה רשא מא
 ,ןמנמידיאמ׳ ןשדושכ הלעמל םינוילע ירועממזניילעה

 ג״יאניקחחנא איידגחל אדדאכש׳קכו םזוע מזכיכס
 דח לכ שרעמא דכו ןיעצזככ ןירהנז יאקק ןיסילכ ןיל׳א
 אמיריממכ רטעמאז ןןיממאי קלמסא ןזכיקיפק זהיי גימ
 דחלכד דועכו ןראמשא ןינרחא לכז אנקידד יוניקמד
 היל׳ח יגכ אכלמכ כימי רשעתהו ריהנ יכיימ׳פכ שרפממ
 'נזזעכ ומגפ דשא מ!כלמ.י יקגפ ןוקימל ןכ יכ הנה • כ*ע
 דיסכ מינטמסכל מיגהב סניקימ ןמז הזה הלילה הנה
 םירירא׳יכלמגורהיו ו׳מיכלמ שגתחכלמ ג״גהמ םריי 'ה
 יכ לעו •ה לסק לככ ימזכלקז םעשפ ןיעכ סילקה רשא
 הברהכ 'ינזקמכו רהוזב םירזופמ יאכ מ־בלמה רוכ יניינע
 'ה יאריל מיכזל ינפל רשא הכאלקהלגדל ןכ לעמ מ:ק׳י
 ׳ירמועב ימפסא סנא׳ימשה ןמ ינורוה דשאכ ימכ ♦בשי חל 1
 'יפלמה דיסכ 'ירבדמ-ר׳ינוקמבו רהיזכ םיאבה ם׳־ימימב
 'א קלחו שרחכ םרח ידימ סכ מ?גהל םיקלח כ*יל םקלחא!
 רדכ רדס ךינפל ס־ידסאב וקכ • שדח שאר ברע ריא לככ

 ךלקה ינפל סינטחמכז ואבי יכבב דומילה םרטו • דאקזמיכלמ ןיכמי ידבל
 • הזחססכמיאכצ ה ,

 .וקיחרי זמיחרי !ליסדנ'ימעפש!ה׳כקדזחי 02? /
 וליחלו



 ח תמלסה דדח א קר3
 םשב םילש *דיחיב ח^ב ח״יי *דחייל ולימימ
 הלילכ הד1תב תינעל םיאב זכחכא־הנה ־־ 3אישי לכ
 ןליאסילשהל השיזשלא הקיכדהלז טישפנ תא רשקל הז ה
 זידחי ׳ידזדהדבחלו 0קתל ןיילעה םדאה םילשהל)ןוילעה
 ןי׳רנ *תניכש 'ה רי תחת ה׳א לכ איבהל1 םימת ייהי
 'מ׳א תי5ר תחת םידחא םיהלא לכ איכהלז אשידק ׳תוכלמ
 דאמ ץיאלי לכ לע ןזילע 'ה התא יכ דמאנש ־םדכ האליע
 סימליע לכ ת טלמ ןתיכלמ םיהלא לכ לע תילענ
 ג־הש*1 לב״ק זכית׳עיש * יידו דזד לככ ךתלשממו

 • תימילעח עדו׳יי וניתקע׳צ

 תחמ יקמע לכש אי זא הרחי ןיגסלמ ןוצר ^■ץן
 ׳זבכ ־הכב דשא שחיה יי •י ךתרות
 לע הזה הלילכ הגהכ סכ רשא םדסי ק1וה תטלמה רדה
 ךינפל !יצלו הימחר תע התע אהת ק'דג י׳כלמ יתרבד
 ךיכפל׳לוע היהיו ךדמכ אסכ ינפל זיזר תחנ זכידיימיל ׳ויהל
 לע 'זרזאהל ויהו • םהב םימותחה עיזדוסה לכזנגשה !ליאכ
 ט״פשהכ הדעסלו התיא קכהל יתכלמ׳מלעודזדא׳סכ
 זי׳זימשי ן'ישש ספשמנישי ק׳דצ דע יכ ה׳קדצכו
 הלפתל ה׳לזאג ךדמל הכדקכ ק״ירצה 'ה הכ אצמי
 הנגכו החמצ איצות ן׳ראכ הקדצ הגונכ אצי דע
 ילגימ ובזכי אל םינומא דחו תח א לט ילגא חימצת היעזרז
 עפש אצי םממ זעהלא גלפ תחנו הכישכ תדרמ סינזיאנ
 ס׳יקידצ סלזעל ינדא דובכ יהיו לדע לדגהו חמצי חמוצה

 * ךקדצ תזנ סלישז הילע ד׳על ונכשיו ן׳״רא ושרי
 תוארונ יעחדז ןמד עפש ונילע עפשוי 0^7221
 תלסלז לוחמל ונעשי יהלא ונינעת ק״דצב

 דסכגונמגכו ונמשאו ו:יועה רשא זכיתמשאז יניתינוזעמ
 ישדקב םגפ ונתכל סימליע לכ קדצ ןתוכלמ דטכ ירה
 ונכתד הו׳תעפשה םיבר וענמיי 'היתיריכיצ ונלקלק!םימס
 הרשב דעיבו הריעב ונחליסו הדירג ונצרפו העשרה לטכ
 רשאו ע׳שרה המש ק׳דצה םיקמו דחפי םיחא ןיכו םיחופת
 םילולעתב םיללח 'התיכ תייצחזניאלמיתיכה וניאמט
 פיתה תימנ ינכני 'פיכסה םוקמכ שדקה סינכהכ םילולגו

 הדבע ׳וניעת לכ ושבדמ׳ירוקמ לב !תחשנו 'ה חבזמ קתונו
 בישת ינידימ־ל׳לזגס חבכ התע ־חכנ לא תכ׳ידצמ החפכ
 הלט 'עשרהו ןנטתי הנכתןתיסחהן׳״ראו ׳סדיזי הנכתו
 • 'ה לא תילעל !סדהי לא דעבל התיהז הכשז הלכת ןשעכ

 השלשל ׳זליצאד תטלמ ונד־ההז ונאטח דשאו ינלאזנ רשא 1
 השלשל האידכד ׳טלמ ונדרוהש זא האירבד תינישאד
 תימשאד׳שלשל הדיציד׳וכלמ ונדדוהש !אהדיציד ינושאר
 תיכישאל השלשל הישעד תטלמ ינדדוהש זא הישעד
 תינותחת השלשל !א הפילקד תייעצמא 'גל זא הפילקר
 ונידומיל 'לוגס חככ התע הפילקד תטלמנ יא הפילקד

 םיקי בשומ םיקמ לא הנכ׳שת 'חאל תזיא 'טלמה ידוסכ
 ׳ישעה םליעב ונמנכו השכ זוצמב ונאטח סאש הנוסא יבכ

 דרפתי

 קתעיזייחא לעמ שיא 'טלמו ת׳ת חרפיז הריצימ ר לפתו
 התע 'ע׳לקד ׳ינושאר השלשכ םיחלפ דרתו זיתיקממ ר׳מ
 הישעהי ה ן זראה יכפ לחיזאדילז תולעל האתת זי בישת
 ובושי המה ףא הפילקד ׳ומשאל השלשו הריציכ דכחתת
 לע ונרבע סאו םהמ הלעמלש םל1עהל0 הריתי השחקל
 החידבהמ דרפתי הריציה םלועב זנמגפו השעתאל 'י׳צמ
 דרתו המיקמה ריצ קתעיי ימא תחת'!יהמת״תהרדפי

 ה בושת התע הפ־יליר ׳ויעצמא 'גב הישעד תסלה
 ל׳עכ ברקמ המע והלעתו המיא תיב לא ׳זלעל האתת
 זנרכע סאי " האחכב רבחתת הריציהו סיהלאהלא 'םה
 דרפיו החירכה םלועכ זנקגעי ר׳ב 'ותימי 'יתידכ לע
 לארשי ת ת ןבה לעמהאליע ה סאה דרפתי תי ליצאהמ

 'וניתחת השלשב הישעד׳טלמ דדתי התיקממ ר׳מ קתע׳ו
 ידעינ׳יכזח!׳טלמה תטל׳אליע ה בושתהתע הפילקד
 דשאו 'זליצאכ רבחתת האירבהו החמש סינכה סא דחי

 'מכחהדרכתי׳יליצאהםלועכ טמגפו ,הלוליח לעזתכע

 הישעד 'וכלמ דרתו 'מיקהמ י״זצ קתע יי דתכה לעמ
 התלוגס רשא ן׳שדק ׳דית חכב התע הפילקר 'וכלמב
 התא החנמו חבזב ליעות אלש המ 'הליליח לע ףא רפכל
 והלעתו רתכה לא האליע ׳ה בושתו ונמחית בושת
 לע שיא 'ימלועה לכ ילעיו אנמת ן'יאב התנחהו המע
 חלסתי ליחמתז *'טו םייח רוקמ ךמע יכ ונכ לעו זמיקמ
 תיכ םעונב'1זחלמ םיקוחדה 'יתכ עבראמ ינייה דבאל
 סיהלא יפוריצ ן״ק זנרכגהו ןוצל ישנא ונייהו ך׳קדצ
 סג ףאו ןיפנא ךירא ריא יאד אל התעו'ימליעדיחזתאבש
 ב׳עסש עטח אכא דיא ףא םקליס י בל יפנח ונייה רשא
 שיישז דר ור דר דוי ור דד דוי יה דוי דוי
 ילפיט ונייה דשא סג ףאו אבא חוחאכש זיתיית׳א עבר*
 ,ולובש םימד היכש יכרדועז אמיא ריא ףא זכקליסזדקש
 זנמגפ רשא סג ףאז האתת׳הכשסינידה״כשזהאל׳ע
 תנזמת׳ו רוס א׳ז רזא ףא ינקליסו תולודג תרבדמ ןישלב
 סעכי המ׳ח ילעב ונייהו ונמגפ רשא אוה סג ףסומ ןישלה
 ,הה ונדבגהו זניתמיעל סדיש ,טלמ לוכ איימ 1נתש אלו
 יג׳דאמ ןייד • םימעפ 'ה רפסמכ ך׳ש םילועה תזדטנ
 ףלאב םניד קתמלו ססבל ונצפח אלו הניב שד ך׳ש סהו
 המו יבדנ המ'ה אנא *הניכשד הני הליעה ינדאד
 הוד 'ינסעכה דשא לכ טיכבל 3ע זניתילעהב יכ קדטצנ
 הנלצ/יי ינינפ ולפנ זמיקמת רתיו ונבלרחי וניאטחכ יכבל
 שהיי ׳מ־ידו ולכ וניתיתפשז 'וארה וניניע וכשח יניכו א
 'וחחה יהלא אהא התעו • סימל יהיו ונברקכ סימכ ינבל
 בלכ ךדגנל םירמשה ךידבע תקעצ'קנא עמשי תכסה
 לע סיקעייצ הבידמי להבנ ףיפכ דעורו שעיד^רזדאדי
 ונבל לע וניתאשח ט זניתמשאמ סיתעככי םיעז ונתירחא
 סמכו ךיחו הש יב התיאל הל י;א השוחנכ זציחצמ לעו השורח
 טנדפ רשא לכ רודגלו ינתתש דבא לכ ןקתל לבנ יתמי

 רעכלו



 תוכלסה רדה א קרפ
 ךיאז׳המיבמ םילילג איצוהלו שדקה ןמ האמיטה רעבלו
 יכ הבירה הכאלמהו רצק ס יהו הבושמ מזשעל חכ ריצענ
 .תולולס אל 'זבימנמילקלקע 'יחרזאכ םינבו םימי וניברה
 הכיא ינישפנ הל היוא רקיה שפנה ;יא ונילגר ;יזית אכדה
 הרקיהמכה ונידיכ ךוגמיהה הכיאו׳נעלז שאל ימ ־קיקשל
 האמיטהז׳זמה וקהל שודקהו םייחה סזק/ימ ךינרקע הכיא
 יתלדיג סינכ תפיממו הכבמ סאל ונשפנב רעש ומכו
 אנ היאו יעורזמ ינלק ישאל,י ינלק יכ ?עשפ סהו ימממייו

 ;יא וכיאמטי ינדרמו ונעשפ ונחנו סינב לע סאה דובכ
 זנל אהא ונל יוא הרדה הנפ הויז הנפ הדוה הנפ הלכיה
 זנרבש דבא ונימאטחל טיהלא 'ה הנפמ םאו ומא גומ ליסכ ןב ונמפדח מא ךילונ אנא ונילע אהא
 ךינפל דוזיעי ימ זנימוניע רומשמ סאו ונמוקמו

 'מלזיח ןיעכ הארו ךימחר רר1עמ לודגה ךבוטבו ךפא זאמ

 דומיל• זנימכזשמ ךיויחר בורב לכקז וניממשנז וניפוג מלצ
 קדצ קדצ ירעשכ קטדל סזיה ונמינעמז השחקה ךמרזמ
 י״נחא העישיה ךמשב םיארוקו בל עמדב םיקעוצ סימליע
 ךפא ךראל לאו ונשטמ לא ך׳יעזדיבזונכזעמלאךלמה
 ונכל לע המלע אל יכ ךינפל עיריו יולג יכ • ונחקמ
 זע יכ ספא ךמנויכ דגנ מושעלזךרוככ יניע׳זרמהל
 טממ בוטה ענמו וניחרא הטנ טיחרכ לעו ערה ונירצי
 עמפי ׳ יימסמכ בשוי ריפככו ףורטל ףזסכי היראכ ינוימד
 טישפנ׳רצת איצזמך׳מקדצב ה המאו ונעלכ סייתסזאמפ
 'ימשה לכ׳ !רואמל !יהיו זנממיעמל אפרמי הכורא הלעהז
 ה*דכ • אלממ זצזזע מכיכשז • וניעשפ ןיעכ ונכשמה רבא
 . י״נדא יפסיצ ד׳כמ ורוא יטושיק ד׳כ הכ וריאיו לעמו
 אי׳נד נ״יאד י׳נחר ד׳ניא נ׳דיא ר'ינא י׳רנא נ׳ירא י*נדא
 א״דינ ד׳אינ א׳ידנ י׳אדנ ד׳יאנ י׳דאנ א׳ניד ג״איד אי״נד
 רואכ׳נבלה רוא 'יהז א׳דני ד״אני א׳נדי נ׳אדי דנ׳אי נ׳דאי
 י גפל סיר׳אה טפשמכ אילכהל לע קיהבמו קירבמ המחה
 יקשנ םילשי קדצ ושגפנ ממאו רכה דחא ןכשמה היהו 'ה
 היהי קדצו המילש ןכא ןנאש הזנ םילשורי הנארמךיניע

 שחנ ןמייל לע הקזחה! 'ל;דגהו השקה ךכרחב דוקפמו ךל
 רשא ןינמה תא גרהו ןימלקעשחנ ןמיול לעי חירכ
 קדצכ סימחרכ ךדבל 'ה המא הרהמ 1נילע ךילממ׳ ס׳יכ
 םיהלא איה המא יכ םליע יאב לכ ועדיי וריכיו טפשמו
 המשנ רשא לכ רמאיו ןדאה מיכלממ לכל ןוילע ךדבל
 רוככ הלגו הלשמ לככ זמוכלמז ךלמלאישי ,הלא 'ה ופאב
 ונילע אשנהו עפוהו הרהמ ונילע קימביד מ׳כלמ רזה

 ונימינ ופנו םיו גה ןיכמ טירוזפמיציצינ ברקו יח לכ יניעל
 :ץרא ימכרימ סנכ

 ךמיערמ ןאצ תעישיה? אנ טבה ןמחר ךלמ ה ^
 ם־להוכמז םיפוחד םהל אל ץראכ םה םילפנ
 הכלממו יזג 1!יזגמ טלהמי׳כישחכ ךשחל לארשי רוא הזהו
 זנימיביבסל סלקו געל וניניכשל הפרח ונייה רחא בעל

 רשה

 0ין*בכ בא םכל שיה המ־י ונידי ר ׳יאל קיר וגהי סייי יאלו
 ץראה ברקכ מיעושי לעיפ יח סימסבש םכיבא ד:-יה

 סיד נונ סיכמ החלו וחישמ לעי 'ה לע קשוע ערב !דפריו
 0יה\י ר;מאל ךחישמ מיכקע יפרח דשא 'ה ךופריזי רשא
 לפמ׳ א!ש רביד םהיפ הלאכ מסרו ול המעישי ןיא !בזע

 מ!ממ ינכ רמוה ךעורז לדזגבז סמא הלע בר ברע ס גז
 חמצמ הרהמ דוד חמצ מאי סקיח לא םימעבש בשהו
 זנזמחני איה זמיכלמ אשנמי ודוה םודיו ךעישיכ׳זרמ ינרקו
 מערמ׳ה הדלא רשא המדאה ןמ ינידיןזכצעז ונישעממ
 ץרא יונעל דישימכ חיכוהו םילד ק׳דצכטפשזהכ יבשוי
 ק״דצ היהו עשר מימי !ימפש חורבו ויפ טבשכ קא הבהו
 הנושארה הלשממה האבו ויצלח רוזא הנימאהו !ינממ רוזא
 טפשמ השעי ליבשהו ךלמ ךלמו םילשורי מבל מכלממ
 ויהלא ׳ה םש ן !אגב 'ה זיעכ העדו דמעו ץראב הקדצו

 יכ׳א סכש ורבעל ׳ ה םשב םלט ארקל סיוגה לכ זילא ווקנו
 'ה ונירכשמינשיכמ לא םיפנמ סא ךמעזשילו םיכחמ ונא ךל
 העיפוה ה הנא לחינ 'ה ךל וניכח ׳ה ךל וניזק 'ה ךל זניהלא
 ןעמל השע יניארק םויב ונינע׳ה הנא אנ׳חילצה׳ה הנא אנ
 :'ט!וניהלא 'ה םעזנ יהיו׳טז יפ ידמא ןוצרל ויהי׳וכז ךמש
 טיח מ!קמ 'ה לא מאז סמרמעה ימעה רחאו
 ןיספה ילב הכימסו הכישמב מינקנ דסחה •
 'לעומ הכשחמכו 'טבלה דיחייב דחי ודעו י סימנכ םלעהו

 חור מזלגכ םרצויל שידקהלו םיה לאל זזעממל םישדקב
 היקזח יכר א״ע •'א ףד מישארב 'פ 'אה קדחה :רהיזה רפסב ׳ה ידומילכ הרורב הפשבו

 א3 יכה ף וא ב ע ב ףד דע הנשושכ חמפ י
 המכח 'ישאר חמפ א״ח יכד א *ע 'ז ףד סכ־אממל רדענ
 חחפ א׳ע 'י ףד סש•"'ה בוט יכ זארז ומעט 'ט ףד דע 'טז

 .ףר סש-דח אלכו א׳ע די ףד דע'יכו הלוע מאז ימ רמאי א׳י

 ליזנמיהמד אזיכ א״ע בכ ףד דע׳זכז םיהלא ארקיו ב׳ע ז׳י
 ׳ה ב׳ע ד״כ ףד דע 'ובו איירכח ןול רמא 'כ דימע סכ
 הדשה חיש לבו א׳ד ב״ע הכ ףד סש מילכה ןורא אד ךילמי

 כ דומע שיר םש רמא לכמ אנל מיא ךמס א׳ע זכ *ןד דע
 א׳ע טכ ףד םש 'בינב יאכנו איע חכ ףד דע'יהלא 'ה וכיו
 ש״ר׳ב׳ימע סש׳א ומשו׳א ה היהי א׳ע דל ףד רע׳טזיןנינמ
 איע אמ ףד סש מואי אקדכ זנקממאיכ׳עהלדעסר
 סש יוא הגנ אד לעו בע המ ףד דע'טז אנחכשא ש״רא
 םמאיכ׳עסש דע׳טו אשד קאה אשדמאיעומףד
 ףד דע'וכו םימשה !לוכיו אעזמ ףד • ׳וגו'הב םיקבדה

 • ןידזהנ ןזניא לכלאעבנ
 מ!דל ימ הלא א״ע 'ס ףר חנ משלפ 'בה קלח ח
 אמלע סייקמא אכה ׳ב דימע דע׳טו חנ י
 ףדדע׳טז ילזא וזהדדעב׳עגסףד •אנדממדקמאלו
 חנל 'ה רמאיו א׳ע.זפ ףד • 'ה ידומיל ךינב לכו כ 'ע דכ
 ןכיוב׳ע טק ףד .אק״ד הזה רחב דימעה ףמ דע ׳טו

 חנ



 הנבלה רוא א קרפ
 ה׳תדאה מח ללקל דוע ףיסוא אל א׳ע ףר דע־םז חבזמאצ
 גע ףד דע 'זגו םשאר 3ע רשא עיקרל לעמתו כ״ע אע ףד
 א׳ע רע ףד • ץראה ןח ריבעא האמוטה חור /יאו ב׳ע
 ףד השרבה ףוס דע הרומי־ימסז ץראה 3כ יהיו ן ימינ/ימ
 ףדדעח/יפ אבא׳דב״ע ועףר ןלךלמשרפ • ב״עו׳ע
 ,ה רמאיו ׳ב דמע ףיס סש יניעימשה ך3וק3 סיכישקק ו׳ע
 המדאה /יוחפשת 3כךכ יכרבנוב׳ע חע ףד דע סרבאלו
 אפ ףד דע רהוזה 3כ ׳ וכי ש׳ר רמא ך3 ך3 ב׳ע טע ףד
 הערפ וי3ע יציי א'ע גפ ףד • ייחד אחרא3 אק3/י0א3 ב׳ע
 3א רמא הו ב׳ע דפ ףד םש ןרמאקדכ ך3ח א׳ע דפ ףד דפ
 ףד יזח אקדכ א3יע3ד אקזיקב ב "ע ופ ףד דע 'ט> סיבא
 רשק/יא)ב׳ע ׳ץ ףד רע רהוז 'זבו סירנדה רחא א״ע חפ
 גצ דע ׳ופו י/יא הזה אבא ינר ב*ע בצ ףד קחציכ אליעל
 ךדיא חמפ ב*ע ג״צ ףד סש ליפש א3כו א*ע
 אשיר ב״ע ר׳צ ףד דע ילטו י3ע הנחמ סא
 יכל א׳עזצ ףד אריו משרפ • ןיריצח ןיכשי חכזח ארקד
 םש הדימ ילמסכ ז • דח/יא אהו א׳ע טצ ףד דע חתפ אייח
 יבד א׳ע ג׳ק ףד ׳א רימע ב״ק ףד ף׳ס דע א׳ע ז'צ ף־למ
 הדש3 ןב הנהז׳ב דוקע דע 'זכו 'ירעשב עדונ חמפ הדואי
 טק דע יאמר ידיטק אמפהימ ב דימע זק ףד • ךתשא

 /יפש חמפ ש׳ר ב דוקע איק ףד החיקמ ה 3 מי3 'א דוקע
 וטק ףד סיפכ ןויקנבימכא3זב'עכיקףררע'>כ>מ׳יא
 'א דימע תיק ףר רע'וכז י3וא זזה יס וי'רזי״ר 'כ דוקע
 ףוס דע׳זכי םהרבא אשיו 'כ דומע ךק ףר ׳א סכש זדבע3ז
 ן וימיז למאז חמפ א׳ע בבק ףד הרש ייח תשרפ • ד׳מעה
 יבר א׳ע גכק ףד סש סמיקינ רוכ ב ־יזחע דע ׳וכי קא

 מאו א״ע רכק ףד דע'וכז שדח ריש'הל וריש ח/יכ יסוי
 * רמעא האמוטה ח1ר .

 הירכט3 ימא הזה ש״ר א׳ע בלק ףד ׳גת ק
 יק3זח האכז ׳א דומע ג3ק ףל דע ׳זכו י
 סע ב דומע ז3ק ףד דע 'וכי םק קחצי יבר ה3ק ףד ףיס
 'כ דימע דע םשמ קמג־־יי 'א דיחע אקק ףר ע *גב אייקידיצ
 לזקע דע׳טז סיה3אה ך3ןמיוא״עגמקףדהומקיאאהז
 היפ יסח םר חמפ א״ע תמק ףד דחא ומשו ׳א 'ה היהי ב
 ימחש רשא תאזה ןכאהז ב״ע ימק ףד דע המכחב הח/יע
 הרומ ירמס םע חמפ אייח יבר םש אציו תשלפ •'יכז
 ףדןימישר אממכחד אזלכ ב דוקע ןקףדדעאמפס1/ד
 דע אמפסימי הרומ ירמס סע 'טותאזה ןכאהז א״ע אנק
 בקעי רמאיי ׳כ דימע סש הידהב ארבח/יאל א׳ע גנק ףד
 אילגמא א3 הא3יע את3ע ב׳ע דנקףדדע'יכזןב33א
 ב״ע ונק ףד דע ׳ה /יא הריא סעפה כ 'ע דנק םש 33כ
 ךליו ׳א דומע זנק ףר הלומ יר/יס סש המא א3ו אוה ילקאד
 ב״ע טנק ףד ימיחרכבימכ אלכזא״עונקףדדעןכאד
 אבלק אחגאלו׳א דומע ס׳ק ףד רע ילטו סיהלא רטזיו
 'וכי יחרק ינה 3כ א ר לחא א׳ע אסק ףד סש ארטס איההב

 ילמכו א ג • ינש קלח

 ףד לאפמה3 ידי השעמ ב״ע ר׳סק ףד דע הלימ ילמסו
 השלפה ףוס דע הלומ ילמסו >כלד3 ךלהי בקעיו א" ע הסק
 3אש םייח רמאו חמפ איע תסק ףר ח3שיו תשרפ ב׳ע סש

 א׳ע ב׳ג^י ףד ךמע הכיטא? א׳ע טסק ףד דע'ופו ךממ
 כיע ג׳עק ףד וביכ ס3שב יהיו ב״ע רע ינורא אנ רטעי
 משלפ :םידגב ןרמח א״ע דעק ףד רע 'ובו חבזמ םש ןבד
 בפק ףד דע י אמדק ירפסכ אנחכשא ב״עפקףדבשיז
 תעב יהי1 א׳ע זפק ףר ה3יר הורחב ןאכרבמא יה3ט כ "ע

 א׳ע בצק ףד רימע ומאכ םש ןרמאקדכדע טזאיהה
 ץקמ תשרפ :אד טי3שיאד טי3שדב״ע דע 'טו 'ג ןפגבז

 רצק ףד רע טפשמכ ךלמ זימפ אייח יבד ב״ע גצק ףד
 ר,לחו חמפ ב׳ע ונק ףד אח3ח אוהה היל הילגמאו א׳ע

 ףד דע טו ףכחדהמיוכ״עברףר ¬י" קלהח , • הומקואו אלזחכ א׳ע ח״צק ףד ד ע 'וכי ס יר האר
 דלוי ףסוילו ב'ע סש יאמי יכבכ א׳ע גי '
 ףר שגיי תשלפ • /ייקנמ העבשי העבש ב׳ע דר ףר דע

 אלכל אכהיי ב דומע רע ינמא המא יכ חמפ א׳ר א״ע הר
 חכשי ח״ד ףד דע םיכלמה הצה יכ כ״ע שיד י״ר ףד
 יר ףד דע ׳וכ יראיצ לע ליפיזא עטדףרסאקצסיאדפ
 ח׳ר א״ע ןיד ףד יחד תשרפ • הילע סילכאממה לכ ב׳ע
 אליעלד אנוונכ א״ע ויר ףד דע םיקידצ סל ט ךמעז חמכ
 תינדאב כ דמע דע׳טו ןיכמכ׳דאנמ איעטידףר
 ס׳ע אכד ףד דע ילסו ארקנה לכ ח׳מ א״ע ך׳ר ףד םייחה
 תמכח בלמי כימכ אכאר׳א א״ע גכדףד ץראה לכ לעמ
 כ״ע זכר ףד אוה אשמש ןמ אליעל כ דומע דע׳וכז המלש
 םש יאמ/מ יאליעמ א׳ע סכר שיר דע׳וכז העורה סיהלאה
 ןממי כ דוקע רע ׳ט ךילא חמפ הרזאי יבר דיתע ומאנ
 גלר ףד רע 'זכ ליכשמ ייר חמפ בע לד ףר המיכל ףרט
 'וכז יצק ה ינעידוה׳מאו חמפ כ״ע סש ה סש תא יללח א׳ע
 א "ע הלל ףד ןשפנ מיחצחצכ עיבשהו א׳ערלרףרדע
 אמיכד הסאמל כ'ע ולרףד רע ׳ט ילא רמאיו חמפ א "ר
 ךבו א׳ע במל ףי דע 'טו המא הדואי דימע ומאכ םיש
 זדיח א׳עדתרףר דע החונמ אלד׳כ דימע סש ךיהלו׳ה רחב

 'ןכו תיחכ ינמש א׳ל חמפ ב׳ע ד׳מר ףד ן יאממי ןיאליער
 א״ע ףיס 'וכה ףד רתמא אהו ינא ןמא יכ א׳ע טמי ףר דע
 * דרי וקשנו זהלט :תק כ'ע ן 'ר ףד רע ךלוק ילהצ ש׳ר חמפ
 דע'ה רבד היה היה חמפשירא׳ע'א •]ימומש תשלפ

 • רטד והכ סילמשאר א׳ע ׳4 ףד
 חמפ א׳ר א׳ע כ״כ ףד אלאו תשרפ ׳הה
 ג״כ ףד דע יליכו ידע רע ׳הב וחטב י
 םכילא רבדי יכ איע זכ ףד האליע והאר אר אגרדב א׳ע
 ב ד מע סש היקשנו אייח ׳ד אמא א׳ע ט׳כ ףר דע הערפ

 הימלכימנ לכו'ב רמע'ל ףד רע ׳טי חמפ ןועמש יבר
 ףד דע 'הל אוה סיר ג:ש ליל בימב ח׳מ נ *ע חל ףד םילש
 לב ד׳הה א״ע במ •ךר יחח משו רחא 'ה היהי ב׳ע 'מ
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 י

 הנבלה דא א קרפ
 סימש /יטלמ ידקא ןדבו אע גמ ףד דע טז אדקנד
 אמיי ילוא כ״גבו כ דזמע דע ךליה ׳הי א*ע דל 1)ד המילס
 ן ידכי אע טמ ףד דע ׳טי ןעיא /יא לפיז בע חמ איליל,
 ךכזי סל חמפ ׳פ דימע ספ • יאידעא סידצחד אמינטליס
 ח/יפ אייח יכד נ דימע סש ןיגדדד אפיס אע ׳ן ףד דע
 יאהב ש׳ד ימא בע בצ ףד דע 'זכי יחמ מזינאכ ה/ייה
 ףד דע ׳יכז השח ליסי זא אע דנ ףד ׳וכי לאש/י אל הלמ

 /חככימ 'ב דימע סש י/ישדק/יהז י/ילדג/יהז אע ינ
 יתאד בע ׳ס ףד דמ/יא אהי בע ונ ףד דע ׳יכז העדפ
 אע דס ףד ול וציזק׳ק קז אע אכ ףד דע עקשמ עיזיפ סא
 /ישלפ •ן׳מלוע יחולכ'כ דימע דע השמ לא'ה יתאד
 ,טז ׳ה אסכ לע החלש בשח כי/יכ אנא/י אע הפ ךר ולחי

 אלל ףד אילגו ריזמ? בע לי ףד דע דיפיאה /יא שעיז ב״גי
 (ילל ףר חזר לפסז אעגלרףדדע׳טזןשחןדפאח״מכע

 אניזנכ אלכו אע וללףד דע׳וכזךזעב׳הי״ד ח/יפאע
 אע אלת דע׳וכוןפםמר/יאזאיכיי־אגןחלדףדאליעלד
 ףד דע הא/יי/יש אלכיה אע ינד ףל אליעלי אגייגכ אלכז
 סיהלא׳ה רצייו בע זיסל ףד ׳שזדקד רטסב ןילכיהבעבסי

 איןייו בע ׳נ ףד ארקיו 'פ השדפה ףיס טסל ףד דע
 ךיתשדאז בע ז ףד ע סס 'נחיהמ איעדב ח/יפ ח״ד השח 1ז
 ח ףד דע 'יכז בוט המ הנה ח/יפ י/י בע ׳ז ףד הנומאכ יל

 דע ןוי׳מ 'ה ךודכ ח/יפ י/י בע ט ףר ראצ/יא ךב דשא בע
 ףד ׳טו אטח/י יכ שפנ בע 00 סילשב וקע /יא אע גי ףד
 לארשי /ידכ לכ סאז׳ב דזחע סש הסיח׳פכיד ןיגב אע חי

 יבדו אייח יבי א׳ע כ״ד יאדו אשדיק זיזל בע ףיס ט> דע /יא יוכז אע בצ ףי אלכ אילמ אהב אהד אע זפ ףד לע
 ישודקכ ןשדק/יאו׳ב ליחע דע אנמיהמ איעדו /יבשה סזי
 ליכשח ימאו ח/זפ אעיקףד םיטפשמ /ישלפ ה4בקד

 צעזיקףד ן־״דא ירכוח ןיניאז׳ב דיחע דע׳טו ן/ייאל

 •'יחעה ללח ךצכקז ב׳ע בכ עד דע הדוהי

 דמא אלו יסוי יעל ח/יפ א״ע נכ ףד ׳זיה 0^11
 • אליעל קל/מ/י אעזכ ףד דע'יכז "

 שדפה ףס בק ףד
 ׳טז קחצי יכרי הדואי יגדאע טל ףד-המת יידי לעופו אע גמק ףד אדחזא אלצכ ןלע י/ממל אע חכןידע הפקשנה
 אוהה ח/יפ ׳ ב דומע סש ־י׳כל הל ךימס אדו אע ׳0ףד דע בע החק ףד ףט דע סייישה דיש רמאו ׳הזי יבד ח/יפ אע
 ףד עידז/י משדפ־ךימעדי ןטבנ א׳עא׳מףדדע׳וכז איכי בהז אע חתק ףד דע /יזקישנמ ינקשי א״ל אע ימק ףד
 ץיאה האלח ךכ יניגב אעגח׳דרע׳טז ח/יפ א׳רא״ע בק ,לילו ן חלש/ייסעואעדצק ףד רימי'׳לג/יאכ זהיא הא/י/י
 ףד דע׳טז ה״כקד אמעשב ח״מ א׳ע ה׳ה ףד • ןיניינק • וידב היב שנ לכ במכד אע טנק ףד דע
 הנאדי סאו אע ףיס טח ףד׳״לג/יהב אלו ויימטב אל בע יק 4ר דע״שע/י ןכשמה /יאו ב״ע סק ףד׳ס
 ו/י ב'ע ר״צ ףד • ןכרב/יקזא״עשיר ינ ףד דע ׳טו ן הכה אע דסק ףד היקשנו ח׳ד א/יא בע בסק י

 ףד ך/ירלוי לנמי א׳ע הנ ףד דע • ׳טו סמיחכ ינימיש חתפ אנ עמש אל א״ע ע״ק ףד דע תילעמה ליש דחאו זימפ
 לטנ א׳ע ב״ס ףד דע ׳סו דכד השק לא'ה לחאיו בע מ ,וכיעה'הדחלדומזחכימכד1מע?מיאבסשאמשהרכ
 אנמיהקאיעלסעחבזחה1ןאצי1כ״עדסףד־ךידבזאסכ אנאמ אע העק ףר דיממ ,ה ךחנו אכ אכק ףד דע
 אבאיבדבעחב ףד ףינכלאקנידאמיאבא׳עחסףדדע • דאפמהל ידיהשעח אע זעק ףר רע 'ס!ן׳רא ךירשא
 ףד •ןיידש היבד אייקידנ סע בע טס ףר דע זהוחמפ ףד היצמ /ישלפ טעקדע ועקףרמאמזעינצדאדעכ
 בע כע ףד דע 'וכז ןיינב יפסל ח/יפ קחצי ינד ב״עאע אפק ףר דע ילטו ש״מ חייח דא בע טעק

 :יזח אקדכ אשידק אמס ׳סי /יוצחה גח /יא ב״ע בפק ףד םיקבדה ס/יאו ב׳ע
 רע׳טי חופמכ חמפ ח״ד א׳ע דע ףד׳טה איליה חמפ אע דפק ףד אמחכתד יעיקרל בע גכק דע
 כ״ע שיד ?עד׳כילגי ׳וצנ/יחמ א״ע ?ע״ר י בעזצק ףדלהקיימשדפ • בע זפק השדפה ןיס דע אבס
 סישהק משיפ • ׳ פה ףיס א״ע ׳פ ףר דע ׳ טז מהע אנאמ יחק אע׳ד ףד אמלע האנאהל אע חצק ףר דע יכז יז ח א/י
 דע זאלימ ויכאז ומא שיא אנמ׳הלנ איער ׳ב דימע א׳ע ףד דכ אע דר ףד היקליח האכז אע אד דע החורמ םנמאמ
 הנפ חמפ אבא 'ד א״ע רפ ףר :יממאר המכ ב׳ע גפ ףר אע טר ףד ןימלעל אמזיי בע ףס ור ףד דע אמכש לאע
 הפ ףד •׳ימעה זמיאכ סס סייח ץרא ירקאז דע ׳טו ילא ףס סש אמחכחד ןיזדב אע דה דע׳וכז בל סכח לב זשגז׳ז

 סה יכ בע זילףד דע'טי םיקהצ קלאו לתאו חמפ בע
 • 'ה ךדב עיז

 ךר ףד דע ילוכו יזח אמ אע סיל ףד ׳זה
 גבר ףד הזקפ משרפ • השיכה ף׳ס אע י
 אל געד אדכזעב בדדיע דע ןכשמה ידוקפ הלא 'אד־׳קע
 טכד ףד רע/יאז יגש רוחע רע לחאו חמפ ימ אע טד >ק
 כ'ע

 ,ה ינא שחק ם א״ע יפ ףד דע רהוז׳טי ל1ע ושעמ אל ב׳ע
 ׳וכז הקימה 'ה ךל ח/יפ אבא 'י ב״ע טפ ףר ללמא /ישלפ

 סמימסי ס״ד׳ב דנע סש •׳יגו׳יקבדה סמאי א׳עב׳נר דע
 א״ע הנףראכלמל ייכרילימכ״עגצףדדע טימיצמ

 והצלחא ב׳ע חצףדדעמ״יסע•הנשיינאחמפח׳ד
 איק ףד דע 'טועימכ ה רואי ר״אכ״ע 'ק ףד • והדבכאו
 ךדזאב



 ןאקופ
 אלב דע •טשדחל *גבו ב״ע בק ףר • ר!א הארצךיואב
 דע ס קעפ ש״ר א״ע זק ףד׳זקע יעזאב םש אילע דחכו
 ב״ע זק ףד יניס יהכ עשדפיחע !עזאב םש יעקרל ןימאי
 םא אע ב״יק ףר • רמעא אהו איק דע מ'יו ׳וען חעש א״ל
 ףר רבדמכ /יסרכ • בה ףיס ז״טק ףר לע ׳ומזו^קחכ

 ׳ השרפה ףיס דע ׳טי הוה הדזהי יכי א״ע שח ס״יק
 'רדאה ב״ע וכק ףד אשנ עכ סרק׳יהי 1ףי^]ןןך
 תאריבו תמיאכ הליכ אשידק הכי "
 כ*ע המק ףד,סירחאז • םהילגר 3ע סידןעע הדיחכו

 • ןכ 3ושמי איהו א״ע ומק ףד דע ס3ועק 'ת דהחןא־׳ד
 א״ע חמק ףד דע 'וכו חיע יסוי יבר רמא כ״ע ומק ףד
 רע׳טו הביעה חנעו ח'ע ב'ע טמק ףד • אמלעב לא ש
 ב״עב ח> א״ע טנק ףד • העא ידבע י3 ימאיז בנק ףד
 בסק ףד • זהיי3ע אנמיאקי ב דימע דע 'טוסיהלא ארביו
 ידח אד 3עו א״עזסקףדדע׳אעלא׳רחעפ׳אדימע

 דעק ףדדע׳זכ חעפ היקוח *בר א״עדעק ףד •חישמ
 ב״פק ףד דע 'ובי שר חעפ א״ע אפק ףד השדעת ףמ

 ה יכרד םירשי יכא׳ע
 דפק ףד דעי 'ראכ׳שחי כ'ע גפק ףד א״יה קלחה
 קעפ א״ע זפ״ק ףד הומקיא אהו א״ע *
 טפק ףד הי3 טירבוכ״עףיס דע !שארב ויניע םכח? רחאו
 ודחו ולכאו זבעי׳כ דזחע לע יכי ןפ4כי !היא תעפ .א׳ע
 ףד דע 'וכז ?הב ןנאד ןי3יח א״ד רחא ג> ץ״קד הידהב
 סא חעפ א״ע וצק ףד אכיב3ח י3 ן יעעגמ א3ד א״ע אצק
 ב׳ע חר ףד איטס 6והה3 ךירטצא יכהו א״ע ר ףד דע ׳טו
 ףד לארשי עסנכו ה״בק ק׳ע טרףד דע ה ןאלת דימעיו
 בקעיב ןיא טיבה אל א׳י ףד רע 'וכו ח״ע ם׳רא ב״ע יי
 !סיאר ב דיקעדע ׳ופזיועלאןבסתנפאדיחעןרףד
 ףד דע ח׳ייחא אנתיהמא׳ער ׳א דימע פ״כי ףד עירכ
 חטב רחאו חעכ ב דימע הכ״ר ףד רמעא אהו א"ע דבר
 ףר היקשנו סחנפ יבר אעא׳דדימע וכי ףד דע ׳ט >ל
 ןהיתל ב״ע גלר ףר־דע ׳וכי סחנפ יכי רחא ב דימע בלר
 ׳וכי לארשי עתש יחאוחעעב דוחע יליףד ׳וכז אחראל

 קידצ דע לייא הוה ש?י כ ייחע בהר ףד ריפש אלכ י יע
 מ״רו סכשדח יסארכז׳א דימע ח״חר ףד סיתלא עארי לשומ

 • עואי אקדכ אשדקעח ב״ע ןי ףד דע

 חעפ ןןעתת יבי ב דוחע יני ףד ב׳יה ק להה
 ארקד שדק הדומע דנרדע׳וכזארק י
 השרפה ףיס דע 'וכז סרחל ז״טבו 'ב דיחע חנר ףד ןזל
 ב דזחע גס״ד ףר דע ׳יכי ה לא ןנחעאי 'א דיחע סר ףד
 דע לארשי עתש 'א דימע דסי ףר הומקיאד המכ הארעב
 הזה אבא יבר ב״ע היסי ףר אעונחיהח לכד אזר׳כ דימע
 ריתע וסר ףד 'הל ווחעשה כ דימע וסל ףד דע 'וכי יעא
 הוה אחא יבר א דומע חסר ףר ךיהלא ׳ה עא עבהאי א
 כ 'ע ד״ע ףד בקע עשרפ • השרפה ףוס דע ילוכו סיאק
 דע בג

 םישר ב

 ףד םיטפוש עשלפ ריעי ארכדאל׳ח דימע דעי ףד רע
 ף>0 ב דימע הער ףר רע ובו סירטיש! 'יטפוש ב דזהע דער
 תשרפה ףס דע הע״רד אצע יכ השרפ •השרפה
 ביעב אבא םי יתא ,'כ ריחע דפ׳ר ףד ךליו עשרב
 יברכ דימע זפ״ר ףד וניזאה עשיפ• השרפה ףס דע׳וכז
 ארדאה ופר ףדיוליתיעינאוזפיףדדע׳וכזרחאאייח
 דע םהילגר לע סידסיע האריבו תמיאכ הליכ אשידק אטוז
 רפסב וגהי עזכזראה עילילבו • ןנברד שחק !רתאיו המזע
 ףאו ׳לעתל םחח עבהא ררועל סירתחמ !ליכ יכ םיפיקעה

 :םיקלח ביל ?קלחעייהמה
 םישר ב׳י ףר דע ׳א דיקפ ׳א ף** ׳אה קלח1ד
 ףדמ בה קלחה • אע יענתאי 'א דימעב ׳
 רע׳טז ש׳ר ן וניא ן ילא ?ריהזי םיליכשמה י ביעכא״ע ג׳י

 :הילע חצנ והיאי בע דכ ףד דוס .

 תאדיתב תאנימחב״עג'! ף־ימ 'גה* קלחה
 איצר עייחהו חי ןיקע ףיס רע 'וכז י
 ףיס זימ ףד דע טי ןוקע אע ול ףדמ 'דה קלחה • בושו
 כ״ע חמ ףרמ ׳הה קלחה • עיש אה עירבו אפוגו כ״ע
 ההח אהי אנחז אזההב א״ע אסףדדע ׳סוןיעונענ י״ח
 א:הו;'והתב א״ע אס ףדמ ׳יה קלחה ןיהל׳ד ובידקכ אנוגנו
 •ו״ד רטסמ עיליקה עא םיאור א׳ע ג״ע ףדשיר רע יליכו
 ףוס דע׳טז םיליכשמהו א*ד א״ע ג״ע ףדמ'זזי קלחה
 אע הפ ףד ׳ויה קלחה • אעיירואב םירדס ןג במ ן׳קע
 ןזקע ׳טהקלחה •זלבזטןעשי׳סןיקעףזסדעגמןוקע
 אל׳ענינש א״ע טק ףד רע ׳וכז הבשחמ אדעישארדאס

 קלחה • הלעבמ יכ אהלעב ארחא הבכרה עליכק
 כ״ע כק ףד דע ׳וכי חעס ש״י אע טק ףדמ ירישעה
 ארעש ב׳ע ךק ףדמ א״יה קלחה • ארע&ד ןיניזגב ארעשכ
 . ןידד ןיטישרסב אכה דעא״עגלק ףד דע 'טז ארזויח
 ׳יכיקיעס ףיס דע ראיצד החיקכ אע גלק ףדמב״יה קלחה
 םל1על ׳ת ךורב ךמיפח ןיל׳א ןיליח ןיעעסד ןינדוא ןיאכז

 תלגי טויפכ ורבד חלצי ן ח היהי ׳ל וירחאו •ןמאו ןמא
 ארא״גאנ ^רשי םכחהל ךעו״כלמ דטכ
 םכחהמ היעוכלח םלע עטלמ הלא היטייפ זירחאזה״ע
 שארל םיבהא עא רדיעל םילגוסמ הלא םיעש רשא ׳ונה

 :םריסי קצזה עזכלמה רדה לעו עזריתשח

 דיסכ םינמאנל הפש רי״שיתסינוקעהרפס !"1^1*1
 םירבחה לכ וזחא ט םינימא ער" גע וסירס י
 יתלמ ףיטע ימילעי סינעיאה בב״יע םדקה עמדא םשוי
 ידימ דימע הרהמכ׳שולקב ׳טלמה רדה רידאהל ץירעהל
 עאזב 4 הבהאה עא רריעל׳כרד קידצ זחאיו ושרחכוח״רע

 ןורעעי טרשי סא םיניקעב יכ״שרה רמאמ ויניע דגנ עישי
 אל ןאל סאו עואי אקרכ ארעעאל םיכירצ הבהא !אהל הל

 •כ*עהלןזרעעי

 תעעו 2 3 ג



 תלעות א קרפ
 וחתפ וניזאה ילא ןידצ יעדוי יל ועמש סינב ןך^זןן
 אליט ׳ה סעינב תוסחל קדצ ירעש אנ ׳ ■ ■
 שפנל 'ערמ י הקדצ שקש איה םג תדלי הליצו אתינמיהמד
 הלט ת״יכה אלתתיי םתיכלכ םירשיל רזא ךשחב חרזי
 םסרפיו ושדק עורז תא ףישחל חי תינש 'ה ףיסויו הרוא
 ןאצו ימע ןאצה בטימ לע לומחיו'?חישת וניפא חור רזח
 הלעמל םידוד ררועל ול הככש םעה ירשאו • זתיעי מ
 םייח האר רמאנ םהילעו קאה ברקכ תיעישי !לעפו
 לגתי ך״תאין׳יבא חמשי •תבהא רשא ה׳שא סע
 אל וכלכ סיהלא עגנ רשא שיאה הלא לכ לע יכ ךתדלוי
 ןיכהלו הלילה לכ דימת הניכשה תבהא ויניע דגנמ שימי
 ןזעב םישרקה לע םישלח אוה ליטה רשאמ הדעסל• התיא
 תבהא ויבאל רטזיו ימא תא בהואה ןכה לשמכ אוהו ועשפ

 תבהא ריג מ ןכבו סאמת יכ םירוענ תשאו ש״מכ םירוענ
 ןיל >111נ ףר םינזקתכ ירמאו • סיהלאל זוע ןתיוםידחה
 ׳ילדתשמ אלד ןינ״ע ןימיתס אבל ןימיטא ןוניאר׳שנ ינבל
 המככ היתנכשכ היל ייוצרל ןוהיראמד ארקיב עדנמל
 היב ארעיתאל ש״כ אתכיבש היל אתחנל םיסעכו םינונחת
 אל אלקד אזר יזח א.־י ארקיי רהוזב חקאו הכגלימיחר
 לכאהד אתיחואכ חצא אכלמ ימק לארשי תכנכ המייק
 תארש \!רשי'סנכ תיילואד !לדתשא אעראב לארשיד אנמז
 יבגל תרעתא לארשי סנכריתעשכ ךכן>גכו'יכוןיהקע
 יניגב'וכז ןול 'לבקל יוח אשידק כלק1 הליח ףקתתא אכלמ
 איההב ןכש ןכו אתיירואב ילדתשתד ןיניא ןיאכז ךכ
 הילעחקה״כק ןידכ לארשי תסנכ הב ךירטנאד אתעש
 רהיזכז •ראפתא ךכ רשא לארשי התא ירבע יל רמאיו
 רחשה תליא לע חצנקל חתפ יסוי ר לז ז־ימא חלשיו תשרכ
 לדתשאד ןאמ לכד ה״בק היקק אתיירוא הביבח המכ
 תיצא ה״בק אתתל אוה סיחר אליעל אוה םיחר אתיירואב
 אמלעב היל קיבש אלו אמלעיאהכ היל קיכש אל ילולמל
 ןיגב יאמא אילילכו אתמי הב יעלקל יעכ אתיירואו יתאד
 אלב סוי תלד המכ םילש אשידק אמש יבגל חיכש אהיד
 אתיירוא יעכ ךכ אד םע אד אלא םילש והיא ואלי הליל
 אתימילש ייהימל אילילו אמ:י שנ רכד הימע אחכתשאל
 אילילד ארקיעד רתתא אהו הלילז םמוי שנ רבד יכנל

 אילילד אללככ׳תימדק זגלפד בג לע ףאו ךליאו אתינלעק
 עשעתשאל ןדע ן גכ לעא ה*בק איליל ת׳גלפכ לכא אוה
 יעלקלו סק־מל שנ רכל היל יעב ןידכו אייק־דצ םע

 ןיתייצ והלט אייקידצ לכו ה׳כקד רק/יא אהו חמיירי׳אכ
 הר׳מה קסע תלעמכ רהוזב וכיראה המכו כ'ע הילקל
 וינפ תמגמ תדיל ךירצשו אתניכשב• היכ ק ארב חל הלילב
 אתליא רעתא דבז ארקיו תשרפב לז הניבשכ רשקתהל
 הל יכאקד האכז איהה םק׳־ אתינ ן יפצ חורכ אכ׳דק
 ליזאו ארפצ יתאד דע אתיירואב אפיקת אייאכ יבגת.י!:
 אטזח הלבקל אכלמ יקק האזחתאל אשידק אתל■ יא איההב

 דסחד

 הזה ןוקרה דוסיל

 • . ז

 ךירצש הלא וירבדכ לחג רבד ק״מרה ראיבו ב״עדסחד
 םדאכ הניכשב רשקתהל הלילב הנישה לע רבגתהל
 ןיאו ונממ התבהא דרפתש הצור וניאש !תשאל אנקמה
 ־ורפת לבל םלשה שיאה אנקי ןכ הבהאה דצמ אלא האנק
 ןכלזזנתמ התבהא דרפתי יתא בוזעתו ונקמ הניכשה

 הרותכ קוסעל הניצר !שעל רבגתמ הכ ול שיש בהא בורק
 אריה שיאהו •הגיוזז הדוחיי אוה הרותה קסע ידי לעש
 זז הכהא קשחב יכ קפס ןיא ויניע רגנל הכ תשי רשא
 זתשכ ןכש לכו הניש ול אבי אלו ץוקי אל ל טסי לוע רכזנה
 גכראהש ומכ הכ סגפי רשא םישא רשא תא זינפ תתיעל
 הלילה ןזקתה תראפתכ ן וקתל לכוי אל תיזעמו הלעמל
 יעדי אל יכ !תויפמ תא ןקתל שיא רבגי חככ זל ?א יכ הזה
 ריעכ רמאל תינושארה לע זא ההת המכו יתע תא שיא
 הריתה קסעב סהכ יתלככה אל עחמ תיזייתפ יניע

 :יתת״עתתא ןקתל יניעמ הניש יתדדנו
 תיהלןייצ זלה ןיקתה רקיע יכאוהסג £(01.31
 ומכו הליל תדמ םגפש סיקקב הלילכ י
 אנפילוא אכהמ ושדק ירבדכ ׳הוזב ה״ע י״בשרה ונעחזהש
 דבעמל ך׳רטנא רתא איההב ה״כקל שנ רכ בחר רתאב
 אניקת היל תיל יכה דיבעי אלרןאמז הישפנל א/ינקת
 הפיה שפנ לעכ לכ ןכ יכ הנה •תיאי אקדכןימלעל
 לע !יניע חקפיו ישפנ לע םיחי 'ה תארי!תעד הל האילמה
 הניכש לש 'תבהאכ הלילה לכ דימת יח דיחעל ולה ןיקתה
 יכ בכיע אל ןכ סנ ס־יכ דימעל חכ רוצעי אל סא ףאו
 חיכו חועישכ אלא בייח וניא םדא לכו רומאכ הלילב ירקיע
 לע ףיסוי ימגפ ןועמ ןבזליז רהטוי ןככז •ושפנכ רעצ
 תיכה לע הדעכ וריתעי ארפצד אתחדק תעבו תיי־אמה
 ופיסוי ד!ע סג ףאו • יששהסיירואכ חסונ יתרדיס רשאכ

 ;המש רדוסמ ישאכ ה׳ק־זצ לש החכ תת
 דבוכ ךיתמ תייחש תלפת ל לפתהל ודמליו
 סיכט לוקבו םינונחתב הבריו שחר
 זכעידזהיכ סג ףאו םייפכה םוי לש ימיצעכ םתלפתב

 לז ט בר ףי יחיו תשרפ רהוזה רמאממ לז י״ראה זניכר
 'חמשב ה׳בק היתק חלפמל נ'ב יעכ אקד אתלנר׳נחלופ
 סננרו קחמש טי והייניב לארשי תסנכל־אללכאל ה״כנרכז
 החמש ןרמאקרמי 'טי אשמרב הננרו ארפצכ החמש
 '.לפתכ קר תירחש׳לעתכ תטכל ןיאש ברה בתכ אלב#
 לכא םימיה ראשכ אקיח ונייה םוקמ לכמ תיכרעו החנמ
 זנלהתאי ןטק רופכל אוה דשא הזה תינעתה סיצ םויכ
 ת אכצ 'ה ןנחי ילוא יכב לעכ םוצכ וניתושפנ תא ירזעל
 תירחר בורכ זניתינזע שובכלו זנדיחיל בושיו ונידעב
 תיברעו החנמל הזש תירחשכ ףאד קפס ןיאו םיונושפה
 וששח אל ׳ה דוסכ םיאב ונתא ישאמ םיברל וניאר ןכו
 םירופכה םויבו הנשה שארכו הז סקכ ארפצכ החמשל
 הלפתה רחאו .רקיע ןכו םתלפתב עמזדקה תא ןילעןרז

 סיכדנתתה



 אי ח״רעב חירחש חלפת רדס א קרפ
 םדיע הלפמה רחא דימ דחי ?דעח םעכ םיכ רנמ ןיל

 ליחת טלי םהישארב סהימחטפז םהימזמילטכ סיפזטע
 הלחמ • ךינפל ונכרעא רשא דימילה רדמ פיכ קל ליח לא
 'טז ה״בקד אמש אדחיל סרמאב בזט יככ וסנכי זשארכו
 םיבומכז םיאיבנ הרומ הכימכ לולכיו הלילכ ליזנה חסונכ
 זצ משרפ מ'רב ורמא מייהל רשאז •המע הגהי סכ רשא
 ןיגבו'טו אמניכשר יזפדנ לכ ןיריכבמלארשיד !אטחד
 ןינברקד ימאב ןימילצ םיארומאו םיאנמ יניקמ אד
 בזמכה הניכש םעטה והזו הנימ 'ומשאי/ייאטח ארכעאל
 ?אבימכו׳טי ק׳דצ יחכז וחבז ש״מכ י׳כלאמינכרקה
 ב׳ע א״מקףדקחצי מידלימכ ןייעו ק׳דציחבז ץ וכחמ

 יאה אנקמאלו חלפמל ימב ןנימיד מטזחד המש ארקיו
 ונל המואי ןכ לע כ״ע ןינכרקד אזדכ יזח אקדכ אריב
 דע ארקיו משיפמ ממכרקה השעמכ הזה םזיכ קוכעל
 'שרפ וארקי בושו יציס רכדמכ ׳הל םהינכרק מא בירקהל
 * םכזמכ רנה דגל1 דע ךל חלש משרפב םיכסנ

 :רתאל סימפשכ וטכי סתימהכו

 לכה מא דוקינ ) !דוהי ךינפלמ ןוצר יןךי
 ונימטא יהלאז וניהלא ׳ *י (חבזמה ריטקהו
 בושח מיגברקה השעמ מרימב זנימימפש חיש אהיש
 םדעזמב םמיא ונברקה וליאכ ךינפל הצורמו לבוקמו
 מיכ וניחא לכ דעכי ונידעב רפכל םדמעמ לע ונדמעו
 'מולעכ אמניכשד דפדנממיתשאו 'ואטח ארכעאלו לארשי
 אסככ הזוחאה בר ברעד אמיא רעבמי הדוד לא מיארהל
 המיא ן־יפמ הרעסו רפעה דע הנליפשמ׳נליפשמ הדובכ
 ענתמ הלאה מיגברקה השעממאירקמלנסחכבןככז
 ינכ םיעשפו מינזע םיריכזתה םיכאלמו ךמלחנמ הפיגמ
 רשוי יצילמל טפהי ךדובכ מ־לדה לומ ךמלחנו ךמע
 ונימאטח לע רפכי ךימחר ררועמ ךביטכ המאו ינידעב
 םיאיבנב וגהי ךכ רחאו .׳טז ןוצרל ןיהי ךמש ןעמל
 דע 'ה רמא הכ ז׳נ היעשיבו יפ;ס יע 'מ ןמיסמ לאקזחי
 מיבודע׳טי יר:אימיק'ס ןמיסבו • םימעה לבל ארקי
 דע ׳זכו יכאלמ חלוש יננה ג יכאלמבו •ראפאימראפמ
 ןמיס סילהמ סיכימככ וגהי ךכ רחאו • מייצימדק םינשבו
 י'קו ד׳פוד׳נז א״נו׳ןןמיסז ג׳מ ןמיסוזכ1ו*כןתיסו ד
 מעגמ םדיש םיקה דע 'ישדק רדסב וגהי ךכ רחאו • ח׳יקו
 מיחנחו םיחבז מבסמ מחקלמ וענמי אלש מאזב ךא
 םדיש םוקמ דע זצז ארקיו משרפ רהוזכ ךכ רחאו • דיתמי

 םלואו
 ;מעגמ

 ךלמה לכיהב דמעל םהב חכ רשאל
 ברעה דע רקטה ןמ םלוע לש טלמ
 מישארכ 'פ הלימ ־ הז רדסב הניכש לש החכ ממ ופיסוי
 יעיבר ס1י רקב יהןןברע יהיודעמזרזאמיהיסיהלא רמאיי
 ׳ דחא רשבל זיזיו דע׳טז המידרמ סיהלא׳הלפיזסש
 ול הכשחיו דע׳וקו םלש ןלמ {ידנ יכלמו ךל ךל /!שרפכו

 הקדצ

 ׳וכ!סימה ןיעלע־בצנ יכנא הנה הרש ייח משרפ • הקדצ
 קתני צ;רזי1 קחצי מחלימ 'שרפ • לעמי ה׳דכ אלממו דע
 ( אזע ב׳ל ףד וצ משרפ רהוזכ ןייע ) הזה םויה דע ׳זכו
 דע׳ונוה׳דש׳חירכ 'וכז השגייבא קחצי וילא רמאיו םש
 דע עבש ריאבמ בקעי אציו משרפ • ןירכ ךכרבמו
 הדשב ראב אריי קוספב 1)מירזיא םינש עבש רזע רטעיו
 ןכזארךליזסש (איה׳ז מבארהיסד ןינתז'ז ר״אב ןיזכי
 לקמ בקעי ול חקיוסש •אזה הלילב המע בכשיו רע'וכז
 יתמל דג חז בשיו משרפ • בקעיל םירושקהו דע ׳וכי הנבל
 ףד מות ירחא פכ׳שרפה דיס ן ייעז)חרז ומש׳רקיז דע ׳וכז
 ןפג הכהו ׳טי םיקשמה רש רפסיו בשיי משרפ (ב״ע א״ע

 :םיבנע הימילכשא ולישכה דע ילטו ינפל
 ארקי רשא'וגו וינבל בקעי ארקיו יחיו ]!£?^3
 מאזי דע׳טזסימ״יה מ׳ייחאכסכמא
 ינבז השמ רישי זא חלשב משרפ • םהיבא םהל רביד רשא
 אליעל אמממ י״ככ הרזסש /יאזה הר׳ישה מא לארשי
 שיא לכ מאמ המחמ 'שרפ-היפר ףד ךליו רהוזב ראובמכ
 רופיאה השעת ףיס דע יממחמ מא "יקמ טל ינבדי רשא
 משרפ (א׳ז ירוחא לחר אוה דיפיאה ריס ) • הזצמ משרפ
 • השרפה ףיס דע ׳טי השת לא ןכשמה מא !איביו ידוקפ
 ןייעו)הבכמ אל חבזמה לע דקימ ריממ שא דע וצ 'שרפ
 גיע ישעמ אל םישודק משרפ • א׳ע ז'כ ףד וצ רהדנ
 ץר׳אה המכשו יניס רהב'רפ •'ה ינאדע׳וכוטפ׳שתב
 רעימקחב משדפלטאל המאטמ לכ דע ׳טז ׳הלמבש
 ינב מא יכרכמ ה׳כ אשנ משרפ מיימתיק םכמא ךליאו
 ןכ דע ךמילעהכ משרפ שיר םכרבא ינאו דע ׳וכז לארשי
 דע 'טי לארשי רישי זא מקח משיפ הרונמה מא השע
 דע םירוצ שארמ יכ'וכי ולשת אשיי קלב משרפ הפקשנו
 בזכיו לא שיא אל ולשמ אשי! םש ׳תע זהוהכ ימחחא יהמו
 םזט המ *יכו ילשת אשד םש דוע המשי םיללח םדו רע
 לארשי ע תש ןנחמאי 'שרפ ימיכלת אשנמי דע 'יכז ךי׳להא
 ץ״רא לא ךאיבת ןיהלא׳ה יב בקע משרפ ךרעשבו דע
 תמא רשא ['ראה יכ םש משחנ בזצחמ החרהתי רע הביט
 ףע וניזאה מריש ׳ ץיאה לע םיתשה ימיכ דע 'יכו המש אב
 דע׳טז הנח ללפממי 'כ 'א לא!תש םיאיבנ ךכ רחאו • התימ

 :ב״ע ס׳י ארקיו רה!זכ ןייעו )וחישמ ןרק םריו

 מייחאב היקז׳טז הזח רשארברה׳א [ןרי^'לאע*
 ןייע ) • 'וכי טל בקעי מיב דע םימיה *
 'ה מאנק דע ׳ט ןמיס (א׳ע ד׳ע ףד ןנחמאו יהוזכ
 םילג מב ךלוק ילהצ 'י ןמיס •מאז השעמ מ!אבצ
 ןמיס •לארשי שחק דע (ט׳תי יחד משרפ ןייע)
 •'וכי דוד להאב אסכ דסחב ןכיהו דע 'טי באומ אשמ ו׳ט
 דשח אוהה סחב [ז׳כ ןמיס (ך׳ר ידיקפ רה# ןייע)

 לארשי שודק רתא הכ ל ןמדכ • ודמל ק׳דצ דע ׳וכ רישה
 ןמיס •אפרי ז/טח [ חמז 'וכז הנבלה רזא היהו דע'יכו
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 תיכלסה דרה א גיוס
 3כ .)♦לבת 3כ לע ןתע תצמא הימיל ס ןל ,וכנח ה 43

 םהימזנ) םימשה אר□ הלאה ימא הכ כמ,ן מ יס • וקתני
 ןעמל ץפח מ דע ( ב״ע הר שעו רהוז .ןייע ).ץיאה עקס
 ינא דע ןייצ .זלזי םיקחשו סימש .זכיעכה,המ }סיס )•זקרצ
 ןמיס ••( הכ ארקמ יהוז ןייע )םירשימ די4ק קלצ רבזד׳ה
 ;ןייע התא 1עע ןזיצל ימאל רע קלצ ׳ערוי י36 ועמש א׳נ
 םיננשזפ!! דע .ידנע 3יכשי הנה בנןמיס •א׳קרסחנפ
 כננטת הקדצכ לינןמיס (׳א א׳עק בשיוןייע ) עיגפ♦

 עמשי אל ס ןמיס * עי 3כ תישעמ ורי,רמושו דע
 /ם ןמיס הקדצ העמ אצי דע מ!ך"גראכ סמח רזע
 ידימ םיהו דע ןלכר 3א םירירחה ׳ה יכל ועמש

 • שרח

 א3ז שתני א3 דע ׳זבו יכרעכ ןח אצמ א'3 ,יךי^״ךי
 דוע'ה רמא הכ גל ן חיס ם3וע3 ד וע ןמהי
 ׳ג עשוה • סיתמססן םעטשתא כישא יכ יע 'וכי עמשי
 דע םירכוע • םימיה .תירחאכ סמכ לאו דע '■סי ׳ה רמאיו

 ופיס רעס״שיכ ינככ אלהט סימע• ה׳כילמכ ׳הל הת׳:#
 • 1עוס רע !שיק 3כיהכ ׳הו 'כ קיקכה • ופוס דע רי הירבז
 'יכותכ •חתע א3ודתע ׳3וכז דמע תרישקש רהוזכ .ןייעי)
 ׳ה הדוא ט> ןמיס ץראה 3כג ךמש רידא המ ונינודא׳ה ח׳יא

 (א״ע׳י ארקיו ןייע/טו קדצכ לבת׳טשי אוהו׳זנו 03 3ככ
 קדצ 3עזעו םימת ן31ה דע ן3האב רוגי ימ 'ה וט ןמיס
 העמש רח3 הלפת יי ןמיס (ב׳ע חצ רימא יהוז ןייע;)
 תקיע3 ןסית 'ע היכ תיאד ׳טו 'ה ןנעי ך ןקס קדנ׳ה
 ךזעב'ה אכןמיס רהיזב עדונב אתליא תחאיד ןילק ׳ע
 ת3יא 3ע חצנמ3 בכ ןמיס (ה3ר ידיקפ ןייע •)ךלמ חמשי
 'ה דוד3 רומזמ גכ ןמיס (כ'ע הכ ףד ארקיו ןייע) רחשה
 ץראה׳הל דכ ןמיס(עק המירת רהוז ןייע) ׳וב יעת
 ישפנ ׳ה ןי3א דיד3 הפ ןמיס < וס חנ רהוז ןייע )האולמ!
 איהה םוקמה בכשיו דמכ וכש אתיכ אפלאל ןיטיו אשא
 םיל התבש תתיכ אפלחה ראש יילא הנליו עדונכ כ'כ שי
 'ןכו ה תא הכרבא 'וכי ומעט תא יתינשכ דודל ד״3 ןמיס
 ורמאש 'וכי קכ3 לכב 'ה הרוא איק ןמיסו ׳סללהתת 'הכ
 ןמיסו ש׳ע האתתאקלעכ איהד דעק ףר המירת תשר: 0
 ♦ןיימת ׳ישא טיק 'יסוז׳תחצמכ 'ה תא ארי שיא ירשא ביק
 ןמיס יירס3 בוש״כמ • 'וב דיד3 ה3הת המק ןמיסו ךרד
 ישאר םורי התעו'ט חטוב ינא תאזכ'סי יעשיו ירואוכ
 ב3 ןמיס (י׳כ אד ישאר ושריפ חנק ףד ץקמ רהוזכ ןייכ )
 רוחא יהוזכ ןייע) םיקידצ וליגו הכ וחמש׳ןכ♦ ליכשמ רח3
 טפשמ׳ ףירצ פהזא׳ט׳הכ היקידצ ונמ ע ןתיפ(א'ע הק
 ׳ט 3א יררהכ ךתקדצ ׳טו ד/דל ׳ה דכע3 ?3 ןמיס 'ופי
 חסוה !3א םירומזמ ינשש גת במ ןמיס { א׳צ רומא ןייע )
 3ע ה״ת ןמ*0 עדונכ חדור םע תי3ע3 ת׳כ3מה ק0ח3פ
 אציי תשלפ ןייע )ריש תומלע 3ע יפ ןמיס 'ובו םינשיש
 ס־ס׳טי 1כ*הלא ריעכ דאמ ,'ל/המי׳ה 3ודג חק ןמיס ( תגק

} ^ 

 ד״ק^ד תנע ירמא ןמע )ץיצ אגקיי ?גיד ,ת.םזה3א 3א ׳ן
 וא'ובו יתפש סלא ׳טי ןתנ וילא אכב א׳נ ןמיס ( כ
 '01 תהע ןשוש ,לע חצנמל 'ס ןקמ • ק׳דצ יתב; ץופחת
 'ןקז הדואי רבדמכ !תמיב 4ס *קיק גלי סחנפ להןו ןייע )
 ךלהק ןמיס עדוצכאז ירוחא לחר דוסךירחא ישפנ הקכד

 ♦ ט׳ק ענ-רזת יהוזכ ש׳מכ י״פ׳אד הלפת גדניש 'יכו היקח
 הנתנ ןרא ׳ט ונ^חי4גיה3א)[ס.ןקיס טו קדצב תנאימ ןכו
 ןעע )טי תבל; .םשג ;כ? ם׳הלא םיקי ח׳ס ן-מיס הלסי
 קדמ סיתח •יתיסמ > ןק אע ןקיס{טפקבשיותשיע
 ך/*יז׳7 טג/יןל^יץ^פשק םיהלא.המלשל בע ןמיס
 ק-ד־נ 'יב ןצרא ׳ ק תיצי הפ ןמיס -רהוז-כ ן״־עי ט קדצב
 ילא •הגפ דוסב ןייעו 'מ־דודל הלפת ופ ןמ׳ןכ>קשנש1ל*
 םיהלאה-ריע ;יכ ןתל^ני־ייח ■יתנמיס • דפ םישודק רהזזכ
 <3ל ףל-׳מו/ ת^פ ן״ע )׳ופ ןתיאל ליפשמ טפ ןקיס הלס
 זריש# ׳יס ♦ קדצ -דע •פ'ט'ה תמקנ לא דצ ןקיק

 7מכ ט׳צי ת# #צו ג5ק תיש ייח רשיי ןייע שדח דיש הל
 רודו רחדעו הר׳תל -דממ׳ק ,ןמיס •קדצהו תמאה
 לכ׳הדיעמתירכהל זע טפשתי דסח אק ןמיס •ו/יגיתא
 תלשיו רהוז ןייע ףוטעז■יכ סעל הלפת בק ןמיס ןוא ילעופ
 ראע תליג יהלא > > תא ׳שפנ יערכ לק ןמיס •כ •חקק
 >שןא?יקןמימ פ> בשק אצי ןייע ׳ה יצע !עפשי >כז
 * כ'ע ׳ן תישאר? שלפ ♦׳יא׳כ חושי 'ט*ני©׳ל בש ינחקל

 ׳יעשיל ו״תפ 'יפי *9 'הל חט קי״קו זי׳קו ק״ק׳זק
 ליעפ מ םילתיאכ *תייעש ב׳כקןמיס * ׳זגי יחאמ ן 'בא
 אדחפ זי>רו םתיפפ אמיא תיכחתאי וידחי הל קרבוחפ
 םימשב ׳?שזיח גכק :ןמיס ב׳עפ׳ק ףד בשיו רהוז ןייע
 םל •י״יסש׳יה סילשחי הכק ןמיס תר ףד שתידקוז ןייעו
 'ןי סא .המלשל ובק ןמיס ן קצ תביש תא > ב1שכ טק ןמיס

 ילשא חהק ןמיס ׳א כ־״עקתלשיי יהוז ןייעור׳יע רומשי אל
 ןיזע )ם׳לשזרי בוטכ האלזןייצמ ׳הךכרבי ׳וכו 'ה ארי לכ
 זשבלי ךינפב 'זפ,ו דודל ׳ ה ריכז ב״לק (׳ א תער יחיו רהוז
 ס׳יייא תכש םיענ המי ביט ,המ הנה ג׳לק ןמיס ׳וכי ק׳דצ

 ^ זי־׳לק ןמיס דחי סג

 אמש לילכי ) 'טו ׳ס רש תא !ללה קןי) ך״ /
 אחבש ח" אל אמש ארחפ אחבשי
 ש׳מכ י׳גדא רעסמ ס׳ה ח׳ידטמיגכ ללה לארשי תסנכ אד
 ב״יק ןחישנפ היזללה קלא תולד< חלשיו תשרפ ףט יהיזפ
 ןקנ ונמי/ תמקו זמקז ימק ןמיסו ,ה חבע !ללה היוללה
 ה׳ס ך3 ירה תרומשא שארל ןרמואל דאמ הבר סתליגסנ
 אצמי ימ ליח תשא ילשת תטלמה ירה דזה טכב םיריעזק

 תלצבח ררועל ?זלוקסעונב חלזשיןכדחאז • ופמ דע
 ©ינוקתב ש״מכ ׳לט םירישה רוש • םיענ לוקכ רישל ןחשה
 ךירצו׳יכו םחישה רישב אכלמר אתרכ איעתאד ג׳י ןיקת
 דישכ הניכש החכשמל י״ח ן/קתסס ש״מב 1 תאירקכ ןייכל
 כידנ תכ םילענכ ךימעפ 1ש׳ הע אליעל אתתמ םירישה

 יקותח



 תובלכה רדו א קרפ
 אבה אה ךשאר ןראלצ ־קדש" ינשךייש 'סז־ךיכיי ןימזי
 ז׳שאר אתתל אליעמ ה׳בקל /יחכשת איזיי א3יע5 א/י/ימ
 ומכ 'וכז ויקיש ו״ידי זית׳יתפש ו״ייחל ז״׳ניע זפ ם/יכ
 הנטק ד יע 'ס ןמיס תלהק • ךרואכ תבש ךירפב ותאיבש
 תנשב 'ס ןמיס לאינד .ןירוח־ןבךכ3מש ן׳רא ךרשא דע׳סז
 ¬ק לחאו ׳ י׳נדא ןעמל דע 'סז הץרצה ׳ה־ך3־'סז/יחא

 •שידק ורמאי

 סדיש םיקמ דע■ הז רדסב וגהי םזיה יפ3׳ 73*11
 הנה יכ • רהוזה רפסכ תובהל ירכ תעגת
 תבהידןילק ןזביאתו לז /יזת ירחא תשרפ ת׳רכ ש״מ עדזנ
 אלמיר /לח־תפתא 'ק ־קעיר ן יבי־/ז ע 3בץי> ע ןמיאד
 '3יעאז ן יחישת ןי־ית אדליאל ןיתסןירתתאלילכ׳כ יהיאד
 'ת׳־עצתאד א רוקע ה3יד אשיר יהיאד אהכדב ןיב אשיר

 ןיחישמ ןילת ן דילוא ןיתמת םיאיבנ ב ה׳נאהקיש ןיי/י
 ם כ'ע אתל-גמ שחכ רלעתי תידעי ףושחיו אנמז אזההב
 חישמד ילימ׳סב תוגהל ח׳דעכ ה/יע איה ןסדתע ןכ לע

 " ורדס הזז אנקד׳זפד ץ״קז
 תידלית ה3א א׳ד בע הב ףד תישארכ ^0? "10
 זיי השבי ת א׳ע׳ס ףד דכ םיתשק׳
 גמו> אתפ הדואי יכד א׳ע גץףדאריזתשרפיאפתה$
 לתא בע וךי ףד סש 0י3ד קדצב עצשזבע ©ש רע םירעשב

 ח יק דע הצשיחא התעב ׳ה ינא ביתכ א1 אכח גצ יזמי םר
 רתאו חתפ ש׳ד אעפ׳ק ףר םש דזלא םכש !דבע3ז א׳ע
 ,ידי] ביתכה 3כ דיתעה ףיס דע בקמ יתירכ תא יתיכז ז
 ףיס דע ס־תינ 5כב רעאז חתפ בע ןק םש סי3שזריב
 בע ג3ק ףד ףוזצ הדש ייח תשרפ עישומ3 0ה3 ׳הד דמעה
 יתישעו אעדלק׳ד דע בקעי• סשמל ןתנ ימחתפהיקח־י׳*

 ׳צח3ש לתאיו עק ףד חלשיו תשרפ וכלת יקחב דשא תא■
 תשרפ הומקזאז דמתא אהו בע ף!ס דע ׳םל יחשה הלע ׳בי
 דע אע 'י ףד דע סירכת אשת ־לתאו חתפ א׳ע ז ףד תחיש
 אע חפק ףד אשת יכ תשרפ ןרסיתפ (יזדד ןילימ
 תשדע העוצרתיחנ א3 ב״נבו דע ב^ע ן׳ק דע ךדיא חתפ
 דעאשירקמס םבתאד אנמזב יזח א/יבעזכלר ףר ידזקע
 אחא יבד אע ז ףד ארקיו תשרב רבד ,ה יפיבבעמרף־ז
 יבד אע בכ־ףדסשהנוחאצילןי/יסראזבעדע 3דאהוק
 3כת ךצכןד בשו בע שארדעהמזדאשמ דחא חתפיסו►

 אכמיהמ איער דמא מ׳יבע זס תיתירחא^ישדפ םיתעה
 שתי סחנפ מ'ר ךשמנ י׳יזיאו אסלעת שחנ יכעתיי דע
 ףד רוןגא תשרפ • 1היםנ$ התיח 3עבז דע אמית־׳או אע

 תכיכידזא ית!ק דימעב םש יכ'ט/3יתבה ות״יאלו אע שע
 א3 'א יבד ן!3 דמא אע שיידסק ףד ך3 ח3ש תשדפ ןרוא
 ןאכתת אד3כד אתע האבז אע !סק ףד דע ןישידק ןיאכ*
 דה 3ע למאי חתפ אעףי&געק ףד סס ן 13 זירג אר 3בו
 סי3שחי יבש דיתעה ףוס דע ןויצ תרשכת ך3 י3ע הוכנ
 ףס דע התכ אל:ונארא בע ביר ףד ק3כתשרפיאדז

 רעעק

 ב״ע ףיס ־קי ףד־שאגפ ׳דפ •ןתצ/יכשייינדזילהצ דומעה
 דמא בע אכד ףד רע אדח א3מ אנדכדא אבאייבר רתא
 בע ומי ףר סס ידאד עמשמל אלא אמלעל אניתא א3 !ליא
 אנ ד ףד סש הארתכ אתילגכ דע םלוק הנהו םולחיו א״ד
 ףל דע םש ת׳רי 'ט;הנק ת״יחדעג חתפ ןיעמש םדבע

 ׳ קלמעב אניר׳ דכעדבע בנד
 'ויכ היהוידמאיזיתפ בע ו0רףר ןנחתאו
 ו/ייאב סש רע 3ודג רפושכ עקתי אהה
 חתפ א״ע דע ףד סש ׳ה3 ווחתשה סיחרנן׳:יאן־דזמע
 םכערז דומעי ןיכ כ״ע ףוס דע לודג םויה ־אב ק רתא)
 איכר אנינ אה יכהדא׳ב דיתע חעד אצת יצ־תשיפ סכתשי
 כ יע זנק ףר וניזאה תשרפ השתל הכלה ב׳ע ס׳ער ףד דע
 זא ב׳ע חצר ףד דע תאז םג ףאו ח/יפ א׳ל
 רמא) •ןמאי ןמא םליעל ׳ה ךורב ׳ה לע בכעתת
 יעיבש לילב בה קלחב עדל זנדוה לבתמה במ קתעמה
 בתכ םשו חיש ,יד ילדמ אהה הלילב תינהל חספ לש
 ?תינעתל ביאדמ ןאכו'הזזבש םוקמ הדומה בלעית דזציקבז
 ( הלילכ תיהש היהי סא ןאכ יונשה רדסכ סופתל י׳א־מ
 רלי׳נהז תע-־ת םדיש דע הזה רדסכ וגהי םזה יעל לבק

 ירצל תזצרלז רותעל וידחי ונוכי סיממ ירחאז • בכיע אלו יחא א׳דביעב וגהי ונממ
 וינפ ■לייתוצה הוהזה ליתהתילגלע סכזק
 סיזזיבל לארשיו הסשמל בקעי תאז התיהונ/לאמזינממ

 בוטה וענמ וניתאטח!הלא וסה וכיתיכוע ׳דססזי1וב םע
 לע אלא סציאמ לארשי ילג אל ודיגה םיתכת רשאכ ונממ
 ©רחמה 'סב וסאמי ד׳ב ׳וכלמב חרתו'ימש'וכלמכ חרמש
 אלח ןלהאל חקת לא לארשי ןלהאל שיא יתאממ הזי חפלו
 וסאמי •לולב קלח סל ןיא ביתכד רידכ חלמו •ך*הלאל

 לארשי ןיריתעז דחלןתיכ האדביתכד שדקמה תיבב
 לארשי ינב טושי ןכ ידחא רמאנש ןתשלש שקבלו רוזחל'
 זב וס לאז'ה לא ודחפו םכלמ דוד חאו היהלא׳ה תא ישקבו
 הז לע ןניאתהל ונל ה/זואי ןכ לע ׳ ב״ע םימיה תילחאכ
 יאיי םינשהבזד יפל הזה ליחה תילג לעזס׳ינזאתישאד
 יכבב זז אנמאצ האירק אורק םתא ב׳עי סיכגזאתמכ םעה
 יצ זז אלפת אסונב ר׳יצב ןינשמנז ד׳יבכ ןיאנזי ואובי

 • הראות הוו היריצ הילע סצהנ
 תיהלאה ׳הלאו םינודאהמהאו םימלועה )1^^
 אל ךתמ יציתיחשאו וניתליאל תעדי התא י
 ונכפשנ סימכ וניתיצזשמ לדוג ונבבל לע תולעהבו זדויכצ
 "וכלפ ססבתו ונצ אבי דעצו האדי וניתימצע 3כ חדבתהו
 6ירהל חצמ אלו בישהל הפ ונל ןיאו ונתסכ ונינפ תשוב
 ונממ חככי רצכ אשמכו ונישאר ורבעזניתיכיע ס שאר
 תאזל ףאז• דפ:מ ימצע יע "אטחו תונמלמ ובר וניעשפ
 ראתי סירצש סיב להג ׳צ לע זתיקתמ דתיו יניבל דרחי
 שיא דהאל לתו הלאב ונדר/ת םימשל דע ונתליעת הלדג

 ןיהלזול
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 ריכא ה,ננא א קרפ
 הושזילותטבלה םריכזהלמ םיזיגרמה ןוילע לא ךילע תיב׳טלמב ומדמו ונצפה אל ךיכרדתעדו לארשי ךיכלאל
 סימחנהלי ןיאןרונ3 הוקנו ונכ3 הרגש הפרחתטשזימ ונסאמ)הרס ונפסוה דועו :דודב קלחונל ןיא רומאל ד/ד

 • ונאצמ א3ו יללא •דוד ךתיכ האררמאלךשדקמ3ובז ךתיכריבדב

 ירבוע הסכת ךיניע! קפאתת ה3א3עה׳ה סיכ לחג יכ!ני3ע אנ היוא וני3ע ההא ההא ונ3 י33א
 '3כיהכ סי3אכ ודקר סיל׳1זב ׳ ׳ללהתמה 3כפ ירעו ונישארב וניל>מנ'טישהוונינוע דיכ סגגומתו ונירכש
 ריב םיאצוי יכרכא זכיינימ יכ3מ והיינימ םיננאשו םישקש ונתראפת י ונישדק .תיב •המתש םי3שורי רבדמ ויה ךידשק
 םישורג םחר ינמ םיאישנה ןטב ינמ םיסומעה ןרכו •המי ונינראמ וני3גו הכר.ר3 ונידמחמ לכו שא תפירשל היה
 ואצי םישרה םהיבא .תיבמ וחוד סה3 א3 ץראכ סיכיכנז ?3גש 'ינבל םה3 יוא-זניתטא תלחנתמדא 3עמ ונקחרתנז
 תאל&לע 'ובשוי ןהחלד הנה תוחפשה הנשגתי • םיפוחד םייוחד םידנו םיענ יזג 3א יוגמ יכ3יו םהיבא ןח3ש 3עןי
 הילע רורצל תוררתשמ ןתייבג לע רבגתמל ןהיצפח לכל ר" !תחהו ד׳ושה 3גר ףכ ךרדמ3וסמימ3 ויהו םיפוחדו
 ךנויבא שפנ ,ימצהל ליח ורבג סג וקתע היתונכשמ תשיל ומיג הלא 3כ יכ זנתמילכ וניככתו םיתשטנ הבכשנ
 סוטה דוע לארשי םש רכזי א3ו םתאמוטב ךמימת סתהלז • ונממ סוטה וענמ וניתאטחו וניעשפ
 הזמ ה׳מאהז הזמ ה״מאהז תכושח יקשחב קוסעת יכ ן3 ןמחרה בא וניבא זניהלז׳ה ךילא ונבש המע
 תשדיק אל רמאל ךילע תקפרתמו ןילזע תקרופ ףדועב המוק 'פיפככ שאר תפיפכב ונייבש ץראב
 תרה הנה םגו ןז לא ןזמ הנזמו הנוז איהו יתיא אלא בל עתיכו בל תייבשכ ליח ת׳שילחכ חור תכימגג
 ךרידג ץורפל םינועפנב היעיפצו םינינתכ הינינ הראמל רותעל הלחלחו דחפב דערב אריתב המיאב היזחתשהפ
 'ישרשה רפש׳יסרסמי ךינזצר ךפה ךינזנל יקוח סהל שירפו החילסו הלחמ שקבל ךדסכ אסכ תרדהו לזמ תוברלו
 תטחל אלו חוחל חכ ךזוע ןתי המלו • םיצרש לש הפוקל זצאטחש וניעשפ לעי וניתונוע לעו וניתאטח לע הרפכז
 םמימל השויקהז סיניעב איה השידקה הטשה תפלחומו זנטרחתנז ונמחינ וניבוש ׳דחא יכ ךינפל ונעשכשו וניועשז
 *ןיאלט ץא ■להבת יכ העונצו לעבת יב האונש םילגד הפרח זנתאשנ ךילע יכ זנמכנ סנחנשוכ ךרי לעונקפכ
 ךיתילכשא ויה ךיא 'יכשחמב םלוע יתמכ םיכרהו םיגונעה וניהלא 'ה ךל םישקבמ ינא ןתשלשו שימלחכ ינינפ ונמס
 ךיא םידק תופודש תוקד תימינצ םימיענהו םיבהאנה ךדובכ יפמ׳ימאכ ונתראפתו ונישדק תיבו ונכלמ דוד תא
 רשא ךדיחי תא ךנב תא •תכייא דשא הנניע ינכ ונעי דח תאו סהיהלא ׳ה תא !שקכו לארשי ינב ובושי ןכ ירחא
 םיקקוש םיקושעה ךדיחי בבל ישרומ וקתנ ךיא תכהא התעו םימיה תירחאכ ו״כוט לאו'ה לא ודחפו םכלמ
 ריתסת ךינפ המל יתמ דע ׳ה התעו• ינחלשל ביכס^יהל לא ךתיערמ ןאצ אנ העישוהו אנ טבה םיברה ךימחרכ
 *לע ךינפל דמא ךזוח הירכז אלה *ונצחלו וניינע חכשת לאו ונכלמ ונשט/4 לאו וניבא ינבזעת לאו ףצק ינכ לושמי

 לשא הדואי ירע תאו םילשורי תא םחרת אל התאיצמ ךלמ לא יכ ינית׳לגל הלכ ונמע שעת לאו זנלצזי ונחכשת
 יבדנ המ זניהלא 'ה ךיצפל רמאנ המי הנש ע הז תמעז ולבס ץראב דחא יוג לארשיכ ךמעכ ימי • התא םיחרי ן ונח
 םיעטש הזה ךיראהו רהמנהו רתה תילגה לע קדטצנ המי הנהו׳וכעזתה ימע ןיב זול וז תיפזכת תורורצ ת:רצ ואשנ
 ונחנאו םיערו םיכד םינשו םימי םהילע ףסונ דועו םיעבש ךנוצר יקוחמ םריבעהלו ךתלימ םחיכשהל םיכות ךידבע
 תנש דחאו תואמ ששו ףלא לפסמהמ ונת״בשב .םירטא ךחדא ינמ ינירזשא טת> ונכל רוחא בזכנ אל תאז לכבז
 • וציכל שושמ וניניע דמחמ.ונתיאפתי ונישדקתיכ ןברחל דפס היא ךתירבב םיכמיתו ונתמיתב םיקיזחמ סידוע

 הנכלת םיכרכ לכו םחי לכ סמנו חח לכ גאדי תאז לע לע םיסונמה לאדשי ינומא ימילש ינ!מה תימש הנימ היא
 תסאמ סואמה םיהלא׳הההח העמדלזת ןיעלכזסימ 'ולועהבח ןוילעה ךחכזמ׳יכהללכייךיהו ךימש'ורכדוחי
 ונל ןיאו זנתכה עחמ ךשפנ הלעג ןויצב סאו הדואי תא • ךיטכ לוחי לע םיפורשה רפא חופת חפתי אלי׳ולועמה
 • החש יכ םימי ךרואל זגכזעת ינחכשת חצנל המל אפרמ רשא םירפרפמה םדב ךריפרופ 1>ע לובטל םיקמ שיה

 ן דע יתמ דע 'ה התעו וננטב ץראל הקבד ונשפנ רפעל םיחבונו ךתמא לע םיתמומו סהירשב תא סהירנ !רפרפ
 'לעתמ םימה זלכה ךינחה תבהלב ףאה ן ואגנ תיצי אנא הלכל המיצפ שרקה לא סמר תא אכוי אל עודמו ןיחכבל
 םירהצה ימתה ובהלתזפרהמ ךיתזאופר תלעתו ךידסח סירפ סד יכ ךיטפשמ קרצלבטייהתאטח סתהלועשפ
 ןלכזי אלו ךימחל תחמ ג׳י ירכזא ימסאמ םימוצעה הכימס 1ז המי המי אלו ךפשי ךיחבז םדו •הצרי םישבכו
 המת הרע םיתשמ טבה •תאזה הלחגהשאה תסכל תוינקסע םידיו םייקנ םימר תטפוש סחי ךמרתישא

 הימיב הרעיש הינע:'עלזק הבל)ךלכיה תפיקסאב החוטש הקיתש יז המו סישרק ןאצ ריכאהלו ךתרות יקהיע קסעל
 התשקבו התלאש ינונחת עמשו תכסה סקסה ןיאכ איה ומאנ יכ ןמש זצאנ םעל שדחת ישא סיהלאהיהלח
 ונכ ונע ונינוע סאו ךדסח לרוגל איה רענמ אלה ןגיהכ אנ אכי םילחג םיכלמ הכמה םירחאה םיהלאה היא ריוג
 ססמהל ךתקדצ שמשי סרזפל ביטה ךחור חלש ןצעי וננעו 'ירבד יאפחד ץקיז אוה ןשי ולוא לחג ליקב וארק ונילה דוע

 ץמאתה ךילע



 רישא חקנא א קרפ
 הסימעה סחרל׳ימשה לע המזי ךיחיניצח ךקזעיב ץמאחה
 ןיא חכ אלפומה ךזוע ז״עה חלצ החאוך/יזדחאכ סחימ
 שארמ רוא רשא קיחע רזיח 'זחצחצ ךידסח ןביל ףישחל ףיס
 ךימחר׳חמ הרשע שלשי ךיניד סדיא ׳ירזהז םרהוזב ןטלח
 ר״זכז םחירב /יא הבגשנ המכח חימולעיחכ /ינק/י רשא
 יח/יכ םשיי/יא/ימיא לטכ חיקנ1 דסח ר׳צוגלאה
 !לשלחשיז ־קחודמ לע׳יכזילעה סיקחדה ולזגיו ולגי יניחמוגי

 הלע/יז רהסה ןגא בר הגונב זהיג׳ל )עיגי דע סלוסליסכ
 /יונקהל ך/יירכ ילעב וניחיכא חטז ;ירטע שאר הלעמל
 ךנח ינפ/יולתלו ליח/יושעל ןחשלש דמעמכ הפי חכ םהל
 בי/יחבקמןחכח ינישי ירוע • ןוצר׳עשז׳ננחל /יע ןיכהל

 בטימ 'יראש לע רז/יעל םימחרה אסכ /ירדא לזמ לא זלעו
 הילע זלע םיצימחו סיסמח ירצ היאנוש דיכ האצמנהןאצה
 'ידל׳הז הסנאל סישזנא׳ישנזעו ה/ייסהל ז/יש /יזש טושו דוש
 וז הלפ/יל םעט) ןאצהלכי/ימידחא םזי םוקפדו םיכר
 ח״רכאזה םיקידצה לש /יותשנה /יזררזע/יהש יפלח״רעב
 ׳הרבאל יקזמדא היל׳תא רמל היל הגנ טית עיצמכ ש״תכז

 ( •'םבקעיל ןכו קחציל ןכו
 ינפל רוכזו'היגפל ד!מעז אמיחר םהרבא 0ןק
 ךערז /יו יהל׳יר/יבה ןיב חירב סייקו יח וניבא י
 חטעוחב׳יכאיח א״עקב יתחיה החעוכזרל םימשה יבכככ
 בישח דוע לארשי םש רבזי אלו יוגמ םדיחכנז זכלחמא
 ךרעסכ ספדרח ןכ סחימצה ךחדגאב סררוצל ערה
 י ררוצ לכ׳דכאהז יביוא חימצח ךדסחבו סלהכח ךחפזסבו
 םע ינב םע חאזה המאה ןב שרי אל יכ ךדבע ינא יכ ישפנ
 דיב םימיענהו םיבהאנה ינב ןחח לאו 'ה הסוח קחני
 טייתחנז ינב ועשפו וזעו ואטח סאו םיבאזו חיירא
 שאה ןשבכל ישפנ יח־לסמ רשאל אנ רוכז הפירש
 אצחי םלועב ןמס יחשדקו ךמש דובכ רבד לע ףרשהל

 • יגב חפירשל יחפירש
 ךיח ונמד חאי ךחח׳ש ךיפשו אדיקע קחצי 0ןק
 לארשי חיב 'ת יחמ דעי ןמחרה בא וניבא ינפל י

 'תשל אנק ךמש וצאינ לבנ 'על סלקלו געלי סמרמל !יה"
 סיממישהו׳יבירחה ךשדק ירעל אנק ימעב ללוחמה לודגה
 סיהלא החא ךנאצל אנק םהידיב הריסמה ךחיב לע אנק
 יחכב דימעיח קוחב היחוילע חזלעמ לעמ חנזחי החחנז
 הזמ ה״מאהו הזמ המאהו חור רצוקו לכ רסוחכ םירצקה
 ר׳ובגכ 'ה ךירקי /יאנקכ ןיד אסכ לע הבש אנ סיק ךדועב
 זכייחחני ינב ועשפו זועו ואטח םאו ׳וכז חיתחלת שיאכ אצי
 חבזמה יבג לע חלשה לא יראזצ יחטשפ רשאל אנ רוכז גרה
 :ינב חגירהל יחגירה אצחי ךמש דובכ רבד לע טחשהל

 ח׳חינפ חא עגפו אמילש בקעי 01ק
 ךיגאצ ןאצה לע חזלפח עמוש לארשי י
 סחילפשז סחולדו 'קתחז סייבשז םיינעב׳יקנאנהז׳יחנאנה
 שטח םהילע ישפנ יחרסמ רשא םידידיה יעב 'ה יחת דע

 סבזעחו א ד יכש קלח

 יביואו ירצ לאעמשיו ישע דיב םילאוגמ• 'יעתיטמ םבזעחז
 רטז סינכ לע סא ינכהו אבי ןפ יחוא יכנא ארי יכ יל
 הליכשמה הרקעו הלכשמ היהח המל םדק /יינק ך/ידע
 הח הבוטל חנמיזמןמז לכב הליכשמה!חיכ לש הרקיעו
 יכ ךחיערמ ןאצ אנ העישוה 'ה אנא ׳ז הדלי העבשו איה
 חש ילפ לע לומחו םנרק םמח ךנוצרכו ה/יאומז זע ח״ח
 ערז ךבוהא םהרבא ינב לארשי הרוזפ הש הראשנה ךנאצ
 וזע סאו ךדבעל םיהלא ןנח רשא םידליהו ךדיקע קחצי
 יחילגז יינע אנ רוכז הזה ליחה חילג טייחחנו ינכ ועשפו
 הלילב חרקו ברזח ינלכא םזיב יחי׳ה יבא חיבמ יחאצב
 טייחחנ רשא חילגה רחיל יחילג אציו יניעמ יחנש דדי/מ

 :ינב
 'יעח ךנאצ הארו הטיבא אנמיהמ איער השמ 0וק

 רבשהו דושה /יאש ולכוי אל הילפאמ ץראכ י
 .געלו םינועמו םיכזמ ךשחל לארשי רוא היהו םזי םוי ירבשמ
 זאטתשכ לארשיל חייה באכ םיעורה ריבא אנא • םיננאשה
 לאה חתח בישהל ךרפב ם/ירצ חעכ םהל חדמעז רבדמב
 ןנחחהז ונייבש ץראב ונל זועמ רזנל אנ היהו • חיחשהח
 חידפ רשא ךחלזינו ־תע חחשח לא ימאל טיהלא 'ה ינפל
 'יוגה !רמאי המל הקזח דיכ םירצממ חאצזהרשא ךלדגב
 רשא ץראה לא הזה םעה חא איבהל 'ה חלזכייחלבמ
 ךפא ןזרתת בזש םייבש ץראב םיזגב םעמטיו םהל עבשנ
 םהילע יחצר רשאל ריכז ךמעל הערה לע םחנהו
 החע סרבאח ךיאו ביואו רנ םכי לבל רבדמב סיסכ
 סיהלא חילבי חיאח םיניעז וצבר חיירא ןיב סחייבשב
 רשא הנכו חאז ןפג דוקפו הארו םיתשמ טבהחזאבצ

 :ךנימי העטנ

 ןיארשא ןאצכ׳החדע הארו אחישתאכלמ 0ו[ל
 א׳ע דיב המה םיניחנ סיניחנ העח םהל י
 הריעהו ןאצה טעמ חשמנ ימלאו םילילאב םיללהחמה
 ׳ה יחמ דע רמאל ךנק ץפ א בא יגפל ךיטפשמ חא הציקהז
 ךדבע חירכ חראנ ךחישמ סע חלב עחה סאמחי חחנז
 החיחת וירצבמ חמש ויחירדג לכ חצרפ ורזנ ץראל חללח
 ןימי חימירה זיניכשל הפרח היה ךרד ירכ1ע לכיהוסש
 זחזתיקה אלו וברח רוצ בישח ףא ייביוא לכ /יחמשהוירצ
 ׳הזת דע/מגמ ץראל ואסכו ורהטמ חבשה המחלמכ
 שיא םויה יכנאו ךחמח שא זתכרעבח חצנל ר/יסח
 חבטל השכ 'נועמו םיהלא הכימ עיגנ ילוח עודיו חיבזאכמ
 רצועמ ויפ תחפי אלו המלאנ היזזוג ינפל לחרכו לבק
 םא יחכ םינבא חכ סא חחושי ימ חוד חא)חקול טפשממו
 ץראב םנה ינכו חירורת ילע בזחכח יכ שוחנ ידשב
 ■ חטיאכמכ יחנקחב יחלעזה המו םעשפ דיב םהיביוא
 םיקיזב סיר;סא םדועו ךינב לע רפכלו ךינפ רפכל ׳יילוחסז
 דוד ידסחל הרכז ׳ה אנא :הזה ליחה חילגה ינוע ילבחב
 ךעורז ףא ימע ןיכח ־קי ךחישמ ינפ בשח לאו ךדבע

 ונצמאח 4 1

 ץ 0009



 חיר ברעב שרחח חא <£׳רקל ׳א קרפ
 דחכ !רשעתהו ׳רבחתמ !הלט אארי שירז אתבשז אתבס תילגהל ומק סוית ןמסצז ומע ךדסחו ןתנאא ונצויאת
 ןבייתריחבלו האליע בלמלאדגסל יתמל וגוודזאדדע םילילצה ךיל׳יצא ליצהל ךישחק לארשיל בר םיסרפב

 <ב 3x1 ׳יכז ישדחב ש׳דח ידימ היזד ד״הה והיירתאל םילאיגמו םיעמישמ םיזגה ןיב רסאו הבר תיקזהתב
 י א ןח אה יגפ תא תארהל וגזהואדאתעסבזנל התואי םילילאהו זראה ןמ םילולג ייבעהלו םתל יפאמ םאיצוהל
 ינאז ונישענ תהפ לעו ונתלאג לע׳הילעתמר3ירותעל לעןלמל ,ה היתויא תיבלמב03יעןקתל ן יתיב יתייב
 םיקידצה ירבק לע׳ולג? לע 3'נה ת3פת 33עתה3 יתגהנ 'ה התע ז * רחא ימסו דחא ׳ה היה♦ אוהה סייכ קראה 3כ
 רדס רמג ראא ח׳ר ברע 3כ ו״צי םירבאה 3כ םע סלשחיב גנידופ זגתעוסי רוצ טייוצ ©יתיבא 3א!ג ונילאוג טיהלא

 :י'3ת בר אבנ תזישבמה וניניע התאר רקי 3כל דותי3ה וניה לא ׳ה הצר עישיתי לאוג ן3מ ונ3 ן יא ךידעלבמו טליצמו
 תייקנב התש תב33 ורהזי סי3יכסעה 0^לןא1 םיש ירקה זעת יבא תסו ־קנעל הלעתו לאישי ךמעב
 ביבס יכ האיבנה רעשב 31 ברה שיתכו םיקידצה3ב תטז ןיגפ3 ה3עתי• םימחרב העש תלפתל!
 רחא ףדורכ השחקה דחא םיפדורה סהו (טלהתי םיעשר תסירק דוח♦ 3ע ס י קנחנהו םיפדשנהז םיגרהנה 1 סיריסתהו
 זקנרתי םהס רשפאו סהק ספא תייח םה3 ןא יכ םייחה ינפ טבהו סיה3א האר ונגיגח שורקה ךחישמ תיבו!ךמש
 א3א סא? שדקה חור אוהש בישחיו והיעשיו אתשה םדאכ ךיתב ןיכשתו דאק !גו3ד יכ ךימחר ונומדק♦ רהמי ךחישמ
 חשתשה3 א3ש סדא3כ ריהז אהי ךכיפ3ו ו״ח האמיטה חיר ןיכת הכיתב הרהמ ןדבע דח אסכו הנושארבכ 0י3שורי
 ׳ינגיהת סנאש םישנא ׳רבק לא םטמסה׳יקירנה ירבק 3ע הרהת דח חקצ תאו ינימיב הרהמ 03וע ןינכ התוא הנבו
 'ופי3קה'ירכה3 עדמו םירתיב דמי3מ םכח סא היהי א3י3 יניניע הניזחת חעזיב ן3מ ךתעושיב םורתיניקי חימצת
 שדחה תא שדק3 םידכחה סע יתגהנ םג ■" ביעסידוו־יב הניחאהו וינתח ריא ק׳דצ היהו סירתכ ׳יתבכ יתכמ
 תבשב ישדק3 וגהנ א3י התעשב הונע הביבח יכ ח״רעב סיסבמ 0>3 םימכ 'ח תא העד ן ראה הא3מי ויצ3ח ריוא
 תיכב םעה 3כ יפסאנ תנשבש ינפמא3א ח*רינפ3ש :כ*ע סיןיצר3 ויהי ׳יכו ךמס ןעמל הסע
 'רשעב ישדק3 התכחב ׳יליכשמל רשיהו בישה ןכא תכנכח א׳?ו הכדנו רגשנ ב3כ0 הדובע איה ?1 איה

 : דמיעמ התנמ א תירחש ת3פתבח'רעב תייפיפי תייפ תיאפמהאפו ה׳תיש שק3
 'ה דיסב סאכ3 את3ימ3 אבא אבר א מ 1/131 תיניכנ תיניחת םתריתע רשויב 0רצוי3 וריתעה רשא
 תוכלמב סה םישדח ישארה 3כרשא * ןיעש3 היארה הנעשה ןיממ הא׳דזהי תבשב תינקיתמי
 התנע דצמ התויהב תוא הניחב וניתב ׳ב הס שי סגתאה הנירקה טוש תלמ הרמה איה ךכש קדצה !ידב תטולי
 ם3מ ם ןעי םישדח יסאר וארקעריעז רכזה דצמ בהז ׳הזז ויתוירבמ תצשה זתייהכ חור תחנ ול תיפעהל
 ךכ ןררסיןסינ שדזימתלחתמ איהזסאיהתניחבבסה יתאציןכ 3ע •תמיקמ המככ רהוזב ש תכ וניצר
 ירת באז זיתת ןיכדא ירת ןייסז ריא ׳תלגליגןסינ תא תיכזל ינפל רשא הכאלמה לגרל סינישארה יבקעב
 איהז ןינמכינאש הפה ראשנו ׳םשא אוה לילא ןינייע רבד הזה ת׳טלמר״דה רדס רדהה סיהלאדיבבלי םיברה
 רכזד אתלגלוג ׳רשת רכזכ אוה הזה רדסה סגו • םלענ שפנ לכל הוסה רבד תוליפתה ירבד לכב יינפוא לע רובד
 םשאה אוה רדא ןינייע ב שבשי תכש קנדוא׳ב זילככי ןישח זשושפ ידימ אנת איקמ קא םע סב אבי ידסח דוסו סא
 םתיא שדקל ךירכ ךכיפלו תמלענ ולש הפה ראשנ ןאב םע חטב יק גרלידמה תא הלעמי המיענ הרימאב סדמיאה לבו

 'בקזנד׳תלגלזגהסלשכרכזה הפבש לבהה ידי לעש הפנ םגו 'ינ׳שארהןמזנידיב וז הלבקו •!בוקמ איהש ינאערוי
 זיתיימ פ'ע ושדחב שדח שדחה שדקישכ םתא ןיטל בזש לע חתששהל תכלל בוטש ינל הרסח לז אלפ תה יריאה
 • 'וצו סזננ השעש יימ רמאי ןוצר יהי פ'ג רמאיש רדאו ללפתהל שדחל ז׳שכ םע שדח שאר ברעב םיקידצה יי:ק
 סילצמת לארשי וקפנ אלבויר ארשסמד האליפ 'תאל ןיטיו ש׳חכ םייחה רעב חיתעיש תינעתב םרבק ל ע ן נ זיתהל 1
 םלטנל םינב בישיו ינתא לאגי אייה רהיזכ בתכש למכ ןימייקתי אל ייח לע יליד א/דעב אל ♦א ת׳מס ׳רכ רהוזב
 • אלכד זדיח הבד אתיייתב אגקריפןב סגאהרטסהד איילע ךירטנאד אתעסב ירמא מ'חא 'שגו א;ייי ת׳גלפ
 הכ א׳זהי יימ ןיטל שי ןכ לעו חירנ תילגתמ איה ס ע לע ןאכבו יקידנד דה״שפנל זהל ןיעדומיןילזאאייח יימחר
 ן ׳:ייכ תיבית איכ קר הז חסונב ןא הז סעשמיה׳א ) יפנכתתי איקידנד יהי ישפנ ןירעתאןידכ 'יבז זהיירכק
 ש חכ בורקב דחיל ןא ןכ לעי אמיאב אוהש ?יזא סס אמלעי איענ זהל יעדויו ןחבח טימדלקנאשיןילזאו

 • לו סינהנמב ןיסח ןינאו חזרל יעירימו עיגד אחתפב ןלעא והלט
 שדח שאר ונל אהי £*סב סלטי זהיניב ילזא יאליע יכאלמ ע"גב ןיטעתמדז

 שרחשאר-אשדק בקונדאתלגלוג ןסינ לע ימחר ןאעבו הביקל העידימ המשנהו המשנל ןיעידומ
 שדחזאל-אשידק ׳בקזנדאנ מיאנדא ר״א בלמ המלש רתא ריעו ן !הניגב אתלעלעסתה״בקיאייח

 אשידק אבזו/ל אלא,\ אניא ן]׳־□ לכבזב׳ע ע׳ד סס דוע ןימאו ׳זכזסיתקל תא ינא חבשי
 ןמה אתבש

 ן
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 די ודי׳עב תט תאצוה תעל הלפת אפ
 ז1כח

 בא
 לולא

 ירשת
 ןושח

 ץלסכ
 תסט
 טבש
 רדא

 אשידק אב קסד אעמיאניע
 אשירק אבקטר אלאחש אניע

 אשידק אבקונר אמטמ
 אשידק אכלמד אתלגלוג

 אשידק אכלמדאנימיאנדזא
 אשידק אבלמר אלחלוש אנדזא
 אשידק אכלמד אעמי אניע
 אשידק אכלמר אלאמס אניע

 אשידק אבל למ אמטלח
 ןזיא ורמאוהבזרק הלואגלו

 אשידק אב קסה ישדח ושנניו ונקותי הפכ שדחה שודיק
 :ןמא איבת םינבל ה/לננפש ויזמו ונימא לחד

 תכבס ןוקתל'א הנמת לעבל הויצ זירג ז*ךן2ן
 תילגה םיבידא סרוג אזק רסא הלטבל ערז
 םיכרבמשכ ןיסל המחה ריאב הנבלה רוא תויהר/יסה*
 אוהש ןפש ת׳י ס ישנ השעש ימ רמוא ןזחהשכ שדחה
 תוצוניג לכ הפילקה טילפהל שזדק סש טייב ש״כ ת״אב
 רחאז • זהטלפאו קשח י״ב חס.׳ ׳

 • ימחי *ץ
 הפט לכש יתוכא יהלאו יהלא 'ה ךינפלמ ן יצר •ןך>
 סיקמב אלש הלטבל טממתאניסידקלש הפטז
 תטילקב תיקסעה תיתשנהו ןוניב ןיכ סנואב ןיב היצמ

 ןאליטדע ןילזאד תימשנהז ן• דאה /יופצכעבראכ תיצטנז
 ו״בה שחקה םשבו טייב שודקה סכ ןעמלהסע
 איקמ ינב סייקז השודק םיקמל סייו ח/י? הפילקה טילפת
 לכמך1כקובשוןימחרוך/יטשתאןיהלא הבסובותכש
 הצקב ךחדנ היהי סא המש ןיהלא 'ה ךציפה לשא סימעה

 ונילאגל דהמו ךחקי ססמ י ןיהלא 'ה ךצבקי סשמ םימשה
 שיא לבז • כ״ע דחא תויהל להאה /יא דבחל סלוע /יליאג

 • אפרי ותכמ ן־חמז הנתמ ורי אלמי תוליזנל לולעה •

 החנמ תלפת
 םיפוטע !ידהי זניכי החנמה 7ו1ל1/1*131
 םהישארב ׳הי/יזלטעז׳היתותלטב *
 תכרפ תורקל בוט יכב זמנכי םלוכ דחי אבלד אתזעדז
 הכש סיהלא סש לב ונויכיז הימעטז היקודקדב הדיקעה

 ת׳אב ה״ורי רפסמכ ש׳יידטמיג ס׳מ ד״זי ייה ר׳מל ך'לא
 אידטתיג זתייהב סיהלא שבש ןידה קתמיי ןבבי ץ׳פצמ ש׳ב
 זמכ סליע לב ונובד רמאי ןב יחאל םימחר אוהש ק׳פצמ
 הלידג הביבחה תשרכ ןכ לחא) .ךצבקל בשו דע זבו שבכש
 יכ היהז סיבצנ תשרפב הב !ושי ז״ל םיצפח לבז הכזש/י
 האריה תשרפ תירחאו • השרפה ך© רע ׳טז ךילע זאב יז
 שבדו בלח תבז דע׳טז ה המ לאיכי קתע? בקע תשרפב
 זאבי יכבב ךכ יחאל .ןהירחא לז ברה תולפת י>ז

 '•;שחיכו ב ל .

 לז ןואג ייאה ברהמ ןקותמה יללק עמש חססב 'ינמחתכי
 דומעיז •חתפ סימש תותלדו תולפתה למקל ותלוגס יכ
 שילש תועמדכ ימקסתי תוחנאכ ללפתהל םהבש דרטמה
 תייטקה םוטיפ ירהו רימתה תסרפל תודידיהמ רומזמ

 ונעיז פ״ג תי־למ ג*י ורמאיו הרית יכס ואיצויו .ירשאו הלמכ הלמ דמועמ
 תאו תלתע חסמ םיכוב לוקכ ורמאי
 ס תכה י הלא בקעי יילא קחגי דחפל םהרבא יהלא אנא
 ינשל תסיצעתו זיע ןגיי זועמ רינל אנ היה ן־ראח יהלאן
 ידמלמו דשח יצילמ הרובגהו דסחה ירש םישודקה ךיכאלמ
 זידחי זדבח ודעונ םיכאלמה הנה יכ ךריחב םע לע תיכז
 סימלא׳מצ לא'חס ןיטשמה ביואה דגנ דימעל 1ט תותעל
 לודגה ךחכב סדטגה ךכ ומכ התאו ם״קנ םדלו םיבונג
 אכ הצדיז • ושילחהל סצילחהו סצלח היופצה ךעזדזבז
 סיפהל ריעשה ןברק תמער םויה זניספג תונע ךינפל

 לאו׳ש עמס גרטקמה י יז ע ץיפהלו םימחר שיפהל !>עד
 לבא (התלצה ןסל)וליחי לב וילייח עשרב ל״שימ ף׳נא רצ
 ןדסח יהיו • הלעמלמ םהישאר לע ךמע תיגוע ולוחי יליח•
 'בוסל הזה סרחה תא ינילע שדחל ךל סלחי רשאכ סילע׳ה

 'לכלכלי הסנרפל המחנלו העישיל׳חמשלו ןוששל הכרבלו
 לכל ץקו ףוס הז ה שדחה יהיו ןיע תחילסלו אטח 'ליחמל
 חימנת הרהמ הלזאגו וגישפנ ןקרפל שארל הלחת לניתייצ
 רזבכ רבד לע לנעסי יהלא ונרזע • חלשת *ליב אנ חלש
 יתלפת ינאו • ךמש ן עמל יניתאטת לע רפכי ינליצהו ךמש
 יחאל סיגעתמה םדא ינב ג לחיז ׳שרפב וארקיו סדגעפ׳ג

 האריבו המיאכ ללפתהל ודמעיו זמיקמל רפסה חז חי ךכ
 הז ונינע חסס דיחיה רמאיי שחלב חיי הגוטה תשודקו

 • רוציקב
 ה׳רצב י״כ הזה םתינעת סיב 'ויב וננע וניבא 1^]/
 ץפת לא םינש םתליאכזרב יכ ו״נחנא ה׳לחג
 יהלא ת יננע הטיבה יתשקבמ יכלמ סלעתת לאו יעשיל
 סי׳מ ולשכ.יכרב דשא יתינע הזבת לאי טא ינע ז דיחי יב
 הזרל לד הזבנה ינעה לע 'ימחר אלמהו ןמשמ שחכ ידשבו
 לדכ ךתלמח!ידעס לע קפידה שיא אלו תעלית יזסשז יוזב
 דבכ אשמכ ישאר ודבע יתונזעיכ ךתחילס שקבמ לאוש
 ןעמל ינרהט יתאטחמו ינועמ ינסבכ בלה ינממ ודבכי
 לבקתו יספכ הרנמ אינזת ך׳תקדצב ינייחת 'ה ךמש
 ךטויבאז ךיינעו ךילד תילפת לכ סכ יתיניח/מ יתילכת
 תולפת לכ םעו ךמש יבהוא ךדיסחל ןקידו 'ילכתלכ סנ ז
 ן יכ לדנס ירי לע ןינכל תסנכנו תטלקנה 1׳רשי תיב ךמע
 ךינפלמו םימלועה יח ךשארב רתכ סדשוקז סלכקתה
 ארקנ םרט זנתעסל בורק אנ היה ונבישת 1י םקיר ונכלמ
 רמאנש רבדכ ג תשת התא יכרכ םרט הנעת התא ךי.ז א
 עמשא ינאל םירבדמ סה דוע הנעא ינאו וארקי םרט ה הי
 הקיצי הדצ תע לכב םחרמו הנזעז ]י״תז הריפ 'ה הר* ינ
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 הלפתה תרזחב צ׳של הלפח א קרפ

 וגיגע

 • הלפמ עמיש 'ה המא ךחב הפ לכ מלפמ עמוכי

 עמשל דזכצ׳ילשה עיגישכ הלפמה תרז1ד3)
 עמש הז תסינכ דומעי'ה וני3יק
 /יא ן זצרכז םימחרב לכק1 ונילע םחרי סיח זניה3א'הזני3יק
 ינממ רכהז ןסעכ /יא שיככי ךימחר .תא ריכזי זנימולפמ
 הוכז יכשו בערי ברחי רגד 1׳רשי ןמע 3כ ימבמז יני/יכ.*יז
 /יז/ילנו םיער ס׳א3זחי ערה רציו ןטשו הפגהו מיזישמו
 רפע י3חוז ממח םע ירירמ בטק? סי33ח .תטמו/יינישזנ
 ןמאה /יירכזעתה זיזעי םילקלקע יכרדכ םיחפ סיניצו
 /יקעזו םנטכ ירפ >3יפ> לבל ריגמ ןהיחמפיאירכהז

 'ימילשל !אצי ןהידליו הרה/י עמש/י ה/יא רכשה 3ע /ייכשיי
 ויהי דע רסחי 3א ןהיקנזי דעסי ןרכ/י /ייקיגמה בלחו
 ערי ןיעו הייפכו /יועיכעבאי הרכסא שרגי דורטו סי3וןי4
 הלכשמ היה/י אלו ךמע רועי 3ארבי/ייכ ןויע יר3י לעה
 םילשכנו סישלזיז םילוחה לע ןימחר ומהייינציאכ הרקעו
 ונילע ריזג/יי ך/ידיכעל /יזאירכו זועו אפר,י םהל /י/יל
 ךימידמ לע ךיקחר ולזגיו /יסוט /יירוג ךמע לארשי לכ לעו
 םימחרה /ידהבו דסחה /ידמכ ונמע גהנ/י/יו מ נוילעה
 ונינטחמו זכי/יולפ/י ןיזא/יי ןידה /ירושמ'ינפל ינל סנכ/יז

 : וניתעזשו
 י׳כהזה ט/יינע/י סיצ סייכ וננע וניכא
 ונאטחש המ לכ!לע ז׳נחנא ה׳לזרג ה״רצב
 סייה דע המדאה לע ונמייק םזימ ךינפל ינעשפשי טיועשו
 םישייכ/ימי טימטיעמ סירכחנו וניעשפמ ינא׳ימלכימ הזה
 ינפל /יזאר/יהל חצמ אלי בישהל הפ ונל ןיאו וני/יאטזימ
 ךיראהל ךכרד יכ וניניע,גנל ךימחר ינמש לבא ךדובכ אסכ
 חלסו בוט י״נרא ה/יאיכך/יוירבלעסוירלןגהנמיךפא
 קדצכ /ייארונ םיברה ךימחרבו ךיארק לכלדכחברו
 טועימ אהיו /יאוה הניעבו /יעב וניעשי יהלא ונינעמ
 הצחמו לבוקמי בישח ט/יינע/יב םויה טעמ/ימה וגכליי
 לע רפכל ן יצרל ךחכזמ יבג לע והסברקה וליאכ ךינפל
 'ומשאי 'יאטח בלחכז ךינפל ינעשפז ונייעו ונאטחש המ לכ

 /יינרק לע קרזנ וליאכ רכחנה וניתדו סהכ ינכייח/ינס
 ןיבייח ונייהש /יימשאי /יואטח םדכי יניעשפ רפכל חבזמה
 זנ/יינע/יכ;הלועה טיפ לבהו ךחבזמ /יינרק לע איבהל
 לע רטקנה /יריטקה חירכי ןכרקה ןח הלועה חוחינ חירכ
 ןחלש /יכירעכ םויה טכרע אל רשא ינכחלזש ךרעו ךחכזמ
 ׳רישכ טי/יזניח/יו ונ/יילפ/יז םינפה םחל סערזהטה
 ימימי /יירפישה /יוערהכ טי/יזחיננו ט/יחגא1םייולה

 שאו ןייהןזסינכז סימה ךיסינכמחרויסהשכטימוגימד
 ינחדק ישא ךנירח שא הבכ/י ינ/יינע/יכ ונברקכ חדוקה
 וערקי זני/יזתנאב טיבכל /יעירקבו וניעשפ ןיעכ ךפאב

 ערק/יז ריעשה ןברקכ ךינפל אנ הצריו זני/ייכזח ירטש לכ
 סי/יחי ךידידי ינב ןיבו ךניב םילידבמ סה רשא םיכסמה לכ
 /ייניע לכ /יא וילע ריעשה אשני ונילע ןיטשי לאו ןטש יכ

 ס/י

 לאו וצני חיכ ךומ/יז זנלהנ/יז ונחנ/י ,ה ךמש ןעמלו ס/י
 םישדח ישאר לבקל ינכזו העושיה 'ה ךל יכ ףצק ונב לושמי
 /יירושב ךי/ימי מינ1ע טועימ ךי/ימי החמש בור ךז/ימ
 זהשרח/יו ןיאה /יופנכי עבראמ /ייתחני/ייעישי/יוכזט
 העושיל החמשלו ןוששל וניחא לארשי /ידע לעו ונילע
 םימשגל! /יובזט /יזעומשל הלכלכל׳ הסנרפל המחנלו
 הניזח/יז הבורק הלואגלו המילש האיפרלי ס/יעכ םיללטו
 סיל י/יש ךמע לארשי!ללכישתי יטב ךישדק ריבד וניניע

 קדצ יחבז וחבזי םש וחירפי טיהלא /יירנחב'ה/ייכב
 'ח/י ונקדצ חישמ רטג שילו םישרח ישאר יפסימז םידימ/יו
 'ילכהי סילולגז סיל:גיפ לכ /ייבשהל י/ייכלת אשנ/יו ו״דוה
 ךילשמו י דש /יזכלמכ םלוע ןקז/ייו םיללצה וסנו םויה חופי
 רימסמ לאו וניעשר לא ןפמ לאו יני/יאטח לכ םי מיליצמכ
 המא ארקנ ךילא םרט טי/יעישל ב חק אנ היה טממ ךינפ
 ןארקי םרט היהו רחאנש רבדכ עמשמ המאו רבדנ הנעמ
 הנוע 'ה ה/יא יכ עמשא ינאו םחכדחסה דוע הנעא ינאו
 םלשיו •הלפמ עמוש י״אב הפ לכ מלפמ עמושו הרצ מעכ
 חוומי זא דלומה ינפמ ח״ר ברע ינפל טעמי סאי ימלפמ
 רהוזכ ש׳תכ הלפמה מרזח רחא דימו ףכמ םניע לע
 'שימש דיבע ןידכ םילש םישל וטמד ןויכ ב״ע ח׳כק המחמ
 אקפנל אלכ ןייעכ ןידכו אד׳רדאכ ןדעמ קיפנד רהנ איהה
 ןממ אחכמשאל ארחא אלו שנ רב ךירטצא אלו אכלמ ימקמ
 'וכי ןיפנא לע לפנמל ךידטצאאלאןימלאשלאשמל אלו
 ׳זתילסה רדס רמיל 'יגהטה הזוחכ וגש המכ הזחמ המע1
 ימיכו ישימחו ינשכ הנורחאב סיפאמליפנז הנושארכ
 מיו ח רחא דימ מידימהל ורהזי םיליכשמה ךכיפלו ממיצה
 טרי ךכ רחאו'וכז ׳ה ךילא דודל רומזמ רמולו הלפמה

 •וצפחי רשאכמיחילסכ
 מליפנ רחא ח״ר ברע מימשמ /יחנמכ
 הלא רדס רמאיו ן־׳שה דומעי סיפא

 • שדק יארקמ

 • ךמלהמ דיגי יפו חמפמ ימפש
 ליקל מובושק ךנזא ןייהמ יליקב העמש

 • ינטחמ
 'ר/יסנ אל ךממ י/יחנאו ימזא/י לכ ךדגנ

 • םיכלמ ופא םזיב ןחמ ךנימי לע
 • ומוי אבי ׳כ האר יכ יל קחשי

 • בראכצמחשכמהרמיא ןמי
 :'זגו הבישקה ינדא החלס ינדא העמש

 רחאו ןמש וללהי ןויבאו ינע םלכנ ך־1כזשי
 בוליש מ״י שדק יארקמ הלא רדסי ןכ
 האלמ 'ה דסח טפשמי הקדצ בהוא סמיאילימכ ה״יינהדיא
 ישפנ הרצמ איצומ .ךמקדצכ ינייחמ 'ה ךמש ןעמל ןראה

 ואסכ םימשב הז?* הי הדיא סב אכא קדצ ירעש יל יחמפ
 ,טפשמ ׳וכז בהא טפשמ ךלמ ז!ע1 הלשמ לכב זמיכלמ

 הקדצו

 התעו

 '-ידא
 ינדא

 יתא

 יתא
 יתא
 רדא
 לא



 ודרע חחנסב םיגוגחחה רדס א קרפ וט
 ךלכיה ברקב ךדסח םיהלא ונימל'ע״א בקעיב הקדצו !
 ךלמל לבית 'ומקרל ךנימי הכמ/י יב ךירחא ישפנ הקבד
 קדנ׳ה העמש דחל הלפת ל'מ היתיעיר הירחא עול !;יכ
 יניעל !;יעושי'ה עירח •'וגוהניזאה יתנלהבישקה

 םימשמ קד51 חמצת קראמ /ימא • ותקד5 הלג םיזגה
 • ימש ןעמל קדצ ילגעמב ינחני בבושי ישפנ •ףקשנ
 ך׳מ סיהלא תזלחג .תישע רשא םודמ דע סיהלא ךתקדצו
 • 'וגו יווצק לכ חטבמ ונעשי יהלא וננעת קדצב תיארונ
 • סטכ ינבל יתקדצו זיאירי לע םליע דעו םלועמ 'ה דסחל
 ה״זהיו • ךרבל ךתקדצ ריכזא סיהלא ינדא תחזבגכ אבא
 ןעמל ךתקדצב ינחנ ה״זהי • יאסכ טפשמל ןנט בשי םליעל
 יתטיגס יבייא לע ישאר סחי התע1־'זגו ינפל רשיה יררוש
 םימשה ודיגה • ךרבדכ ינייח ישפנ רפעל הקבד •'וגו ן
 התיה םינובה יסאמןבא •ודובכ סימעה לכ וארו וקדצ

 • הנפ שארל .

 יפוריצ ב״י1 ה״והי יפחיצ ב״יב ןימי ב׳חאו
 .תנשה ישדח ב יב םיטלושה ה יהא

 הלא רמאיי דשייכ ה״יהא ה׳והיטליש ?003
 וחמשי ה״יהא ה״והי ת״ר שרק יארקמ י
 חריו שמש והוללה • זאילזיי םיה םערי קראה לגתי םימשה
 סידמי ידובכ ירעב ןגמ 'ה התא1 • ייא יבככ לכ זהזללה
 • יכיחוענ רשנכ שד׳חתת ךיירע ביטב עיבשמה • ישאל
 תינרק דע סיתיכעב גח ורסא ונל ראיו ׳ה לא ה״יהא

 זילעי • ךב וחמשי ךמעו זנייחתבושת התא אלה ■ חבזמה
 סגא ר״וצהיכפוהה יעיה ינע וננרי וא וב רשא לכו י׳דש

 • סימ וניעמל שימלח 0'ימ 1

 ל׳נה םיבותכה רדשיו יה׳חא וח״חי םלוש ,־ןייא
 ¬הזה םפוריצ רדסכ י

 טליש המח •הה*יא חח״וי ט טליש ןויכ ׳
 • האיה הידה טליש בא •אח״יה דדרח *

 טלוש ירזעת • יא״הח וי״חח טליש לולא
 אח״הי יה״הו טל>ש ןושח •הא־חי חי־הו 1

 טלישתבט • חה״אי ההד טל.ש וילסכ
 •יה״אה והייח טבזע • אי״חה ד״חה

 • הי״אח חחח טל!ש ךדא
 םיקמ ראבא ינש קיפני •רוביעה שדחכ םלס תיללכו

 • ד׳סכ ףסומכ סהיאצימ

 ךנזינא עמש הי טויפב ורכד חלצי םהירחאו
 ישנא וכז אנמחר טו ךלמ לא !כו

 ונתשא 'יכו ונדנב ונמשא יידיו ׳טי שעת לא ונהמת הנומא
 רמאל ח1 חי אל לב א שחלב ־רותיי 'יכז וניניעל םע לגמ
 יר׳אה וארק הז לע יכ סיגהזנש ימכתרחא םעפ ונמשה
 וא ןובנ דחא לכ טרפי קר ואיק לע בש בלככ הה׳לז וח׳רהז
 דמיל רהמל ק'שלןיאןכליסהב לשכנש םישרפ תיניע
 שרפל םייסש םג ישאל תנכרהב אהשי אלא ק רצ התאו
 תיי

 !חילשהש רחא םשאר ןיהיבגמ להקה בח הארי דע ולש תא
 עדי התא׳יהלא׳טו ךינפל רמאנ המ רמאי כ״או• םהלש יחו
 'בגע 'יכז ךתלחג רפסל 'ורמשמב דומעא רתאיו הנשיו 'ופו

 השע׳ה׳טז תוחילסה ןודא ׳טו ןונחו םוחר 'זפו וננע וניבא
 'טז ךתימא ןעמל השע ךמש ןעמל השע'יכו ךמש ןעמל
 הז חסטב למאי סש1 • 'טי ןלר תיב לש תיקונת ןעמל דע
 םימחר םישקבמה ךינפ םיתרשמה ךיכאלמ ןעמל השע
 הלזג ילטבמ םיארקנ הלעמל שיתכ •ךמע לארשי לע
 הבהא יריכזמ המיח יבישמ האנק יריבעמ העמש יריפמ
 אוהש םיאור םהשכ םארוב ינפל וניבא םהרבא לש יתנהא
 םיננחתמו ירמכ אככ ינפל םיחטתשמ וינכ לע סעכב
 בקעי ריבא ליחמ ליחמ תישארכ רצוי רתה רתה סירמיאו
 ךלת רידא ךלמ התא 'יכלמ רידא יכ לארשי שידק חלס חלס
 ךלמ ךז ךלמ קיתי ךלמ רחה ךלמ ליגר ךלת לחג ךלמ ךירכ
 םחרמ ךלמ ד׳על ךלמ ריבכ ךלמ רשי ךלמ רוהט ךלמ ןיצח
 חצ ךלמ קחצ ךלמ הדיכ ךלמ רזוע ךלמ ךמס ךלמ ארונ ךלמ
 םע הכיא ךל התל סתךלתרמ1שךלמםרךלתכירקךלמ
 ךדיקע קחצי ערז סע האנק ךל התל ךבהוא סהרבא ערז
 קראו סימש ןינק יכ ךמימת בקעי ערז סע תורחת ךל המל
 אסכ תחתמ ירהו דוה'ינרק'ואצוי דימ םתוא תארק
 ינב לע תיכז ידמלמ סכחשא תחתיאז ,וזחבתי דטכה
 קראהז םימשה אכנ לכ יכתטאתטז ילשלשמ םכל חבש

 'וכז ונינעמל אל סא ךנעמל השע םכל ונתי הלודגו רמכ
 ילכי ךלמ לא ילטו ן'קה עבחספא םא'טי יינעל ינעד
 יאנפה סאו ילטו ךמע לע לומח דע יליכו תילחל זנאתא
 הלפתה םעפה ריע תינשלחזחי םייב תיהש שיו םיכסמ

 חחאי הירחאו רהמנהו רמה תילגה לע ליעל ונרדיסש
 ילטו ךלמ לאו םימשבש וניהלא ׳ובו השע ןמש תש חקל
 ןע םימחרב ורתעתו ונעית ימיא כ״חאו אליעל רע שחקו
 געתז ןיצרכ םכת3פת ליק עתשיי׳כתקעצ לביקת םימשה

 ילעש לארשי !תע לכלו סל יניהלא 'ה חתפיז סכתריתע
 העד ירעש הביט הסכיפ ירעש בוט בל חעשהכורא
 בוס דע'1 ירעש קבד׳נ ירעש הרז׳ת 'יעש דימל ירעש
 הציד ירעש תטרת1 חעש העזש׳י ירעש המח׳נ ירעש
 האנק ועכיתמ דיסח זכידאזצ לעמ םיזגה ליעדטשיז
 סכיתמא *ה1ז'ה בותכש ארקמ ינכ םיייקיי תירחתי האנשו

 רבח רשאכ סכתא ךרכיי םימע ע ףלא סככ םכילע ףסוי
 עדגי אלו ףיסוי אלו ןמא רייאנו ריהי ןכו סכל
 אלמ תינדא םש םהלש ת׳יש םירעש כ״יה הלאמ
 • םישדח כ*יו םיטבש כ״י םדגנכו תיכית כ'י ט שיש

 םייודיוה חסונ וגלדי שממ ח׳רע םויאה סא ?0^
 'היפב םהירחאו ל׳כה׳יקיספה רדס ורמאי קי י
 םימחרה בא ןכגוסייודייהמ דכל׳זחילסה חכד רתיב וצרי
 התעו •םחרוסחש תטרכ םכרבי;םעישוי סזזעמכ קיזחי

 תחאה שפנה לעוסכירצוי רשכ לע ושותוילוצמש ם־נב
 * הבוהאה



 ־אה ד.ע חותפל הזה גזונסב גהנתהל איפ
 סיסדקתמה תמא יסנא סיהלא יארי ויד זוחאכ הבוהאב
 הלילה לבו זיזה סמה 3כ סתילילע? סכידב םירהטמהו
 ^יעי3ז םתישפנ 3ע רפכל ס׳הלא ת יב יתיתלד 3ע דוקשל
 ןח ריא ידירימס תטלמה רדהב ויה המהי סיהלאל זוע

 סינזמרקי םידדה ירדס ואב יב •ןאו ם3ועה דעי סל׳עה
 אלמ !,תיב הנוב םימתה שיא• ידמע יכנא ןכ א3 יעש וזחא
 חמ־דנב קיזחי הזה רדסה 3א ותחגשה יניע םישי קדצ
 ו״ח ודי לא לא הטנ יכ הונמ הזנמ דרי אלו ול ס1לש השעי
 יחא יכה םגפל םעט ןתינ אוה םגשכ שנעי אל יאולהו
 הזכ אצויכ לעו ףידע השע/י לאו בש התא םכח שיא התא
 ןאכו• כ *ע ה׳סרףר ןנחתאותשרפביב״סיהרמאמהיק
 'רעסל יוש אל היתוערו אבלו אלמ דיבעד ןאח לכ אנפילוא
 אתיעיב דיבע אלו ליאוה שיכ אוהדבגלעףאאשיכ •
 'ייהו ב׳ע שיבל היל ןיאד אל ה״גקז הילע אילש אל אשבזע

 ׳ ונקית/יה יתמיכה רשא *תורשיה תילכת ליסכ קיכע קי
 ית׳ילכ ינורסי תאזל ןהו ת׳ייחה תילעמ רפשב תייכיימ
 רהוזו שדק יארקמב הדועתלו הלותל הבביסאו אנ המיק•4
 לע יתלמח תיכב םיתכחסי תטלמ רדה רסכ םיניקת
 רוע ן טק עגרכ 'ה;רגד תא שקבל וטטושי םדא יגב תיכו
 ולש הזל בורק ולש הול בורק ימיקמ לע שיא םירכדח םה
 תישעל הק תלכ ול ריגהל הרושכ יכנא ימע !תענ רבד
 לעיל השעי הזה טפסחכ תאזמ םדוע תדרל לכוי אל
 חיכ אצמת אצמה יכ םגו ול אפרו בסו גגש רשא ותגגס
 תע שיתהלו הלעתל םינוילע רידאהלו ריאהל הבטתה
 ןולפוי לארשי לפקאסא ףאו טישפנ ןוידפו זניתל׳אג
 ישא !תכאלחב שיא שיא םויה תדכ תישעל חנ רוצעל
 השיע השחק הרע שיש לכ תאז לכ םע םישונע המה
 א׳ר ל׳א הכישתזי ןיצעכ ח״זכ ש׳מכי קיפסת הזה רדסב
 אתשינכ ארח וא אתשיגכ ישיר הבישתפ ןירדהח םא ךייח
 םירבדה לכב ןכ י/יכי כ״ע אתילג לכ שינכתי ןתיכז כ
 ריבעי אל אריה שיאלכפ׳כעו םהכ היולת וגתליאגס - א
 חיגיסת רפאכ ושדחב ח״ל ברע ידימ ימצע שדקתהלמ
 םישנאה םע רבחתיו שפנה לע אטח רשאח וילע רפכל
 לע לקמה ףאו •תאש לכיי רשאכ םתליפתב סישגנה
 יכשנו זירז אהי רוביעה תנשב הנה הנשו הנש לככ ימצע
 םילחגה ירואחה ינסש וריגה יהכח דשא הזה רדסכ !םעל י
 ב׳חאו דחא רתנב םישמתשמ ויהו ?ארבנ ןייש הנבלו המח
 החהז ־קמע תא יטעחי יכל ה״בקהל׳א גורטקה תמ יק

 לעמ הובגו םינוילעה הנבללו התחל םהיפ סיחשב יתש
 גורטק הטמל ךסחנ הזח גחטקהןינעמו עדונכ הובג
 ןיטשמו הלועו ׳יטממ! דרויה ערה רצי אוה ןטש אזה פילקה
 י י רטיע םיש םימלוע היה אל חריה טיעיח היה אל םאו
 םכלהמ ןיא ודרפנש התעיהזש סכלהמי סכטיסהיה
 תנש תיזשהלידכ םיריביע 'ז תישעל ךרטצנוחיש סבוניסו
 ה׳סש איהש המחה ׳נשיל ה!שב אביפ שדחכזי אזהש הננלוי ׳

 םוי

 ג ףיסאה ןחינ תסמו בטאה שדחב חספ אכיש ירכ סח
 ווהתנש ומרג המה גרטקחה חבמ יאבש סילובעה ואצמנ
 כ*עו אטח יריל סראה תא םיאיבמה הטמל םיגרטקמה
 לס הלוע לע ררועתהלו ס1קל ונל התואי רט יעה תנשכ

 ׳ •בבוסה ןיקת 'קיעש ימיא היה ו״רנ ירומו • יתייב הבישת
 רמוא ה׳? אוהו רטיעה תנשב םרקיע זנינומרק ינקת לשא
 ןיע תחילסואטח תליחמל רוביעה תנש 30ח״ר ףסומב
 רתויב [רמשנ תויהל וסאל□ ויניע ם#חה!ע״ספ תרפכל
 אוה רשא ערה רצי אוה ןטס אוה שקומה תעב לופילבל'
 אוהה ן ןייכ ואיטחהלו םדאה לע גרטקל םוצע תרובגתכ
 הבושתכ וא בסל סל לאןתי יחהו םימיה יאש לע רתי
 'רמשמב רתויבו ח״לב ח׳לע ירימ׳זנעתהלי ןיבהלו המילש
 םחרקמיהלא ינפל 'שיעכ תולפת ןייעלו'31 ןושאר ירא
 ררוצה רצו ףצק >נב לושמ• לא לארשי תטילפ תייאש לע
 לע 'זצרלו רותע לי ו״ח ךיד חשי חטטל ?ילגר תחת אכדל
 הברי חזב 'צויכ לכ ןכו ןתדיל תעב ונכסי לבל׳ורגזעקה

 היהי לארשי ינכ לכלו 'וכת אל סא ומכ ו״נינחת אריה שיא לכ
 " זלשוןנאלס ולט סתטש׳מב לזא

 ינש קרפ
 תכ רעש לע חעדטז ׳ה תיתנש תלעמ הלדג

 לכ לע דזה ׳ינינפמ איה הרקי איה הבר יכ םיכר
 תל׳יע ההכגל ופיסות־ןכ יתבשב תבס תל׳יע ן־ראה ימזי
 ש'י ימא לז ס׳ע ףר ת>מ ירחא רהוזב ש״מכ וסרח ב סרק
 יא/לא •ותנשב תבס ידימו זסדחכ שרח ירימ היהו ביתכ
 אדב גוזדזא אד זקילס אגרד רחב אלכ אלא ארב אד ליקש
 אקיתע ילגתא דכ אלא חגתסא אל ארב ארד אתיחחו
 םייל ריש 'יחזמביתכ אנינתו אלכד אתיחח ןידכו אשידק
 ןידכ ה״כקחנשמ אקד אזיבש םמח תבסה םויל תכשה
 יל 1תא אקיתע אהד 'עמותא אתמכנו חכתסא את;ודח
 הל ריהנ אזיד ארהיסד יתיתיחכ יכה ףיאו ןקדזי אגזיזו
 יאה ןכ יניגב אליעל אקיתעד וריהנד את״דחבאשחס
 אתיחח חכתשיו אלכ ססבתיד ןיגב אליעל א1ה אנברק

 ׳לוע ביתכ אנאת • אקזיד הרפכ ילע ואט ה ר׳עז אמלעב
 אליעל אבל אנזוכל יעבר ־דימתה תליע לע יתבשכ תכס
 אקייד דימתל תליע לע אד לעז ןימוי ראשמ ריתי אליעל
 יכ הנה ילטו אקייד לע ׳ה לע ללפתתו הנחכ ביתכ אינת
 ראטמכ אליעלד אתוזדחב ןהירועישב ויש תבסו םדר
 הכ חתפ ש׳ר א׳ע ה׳ע ףד חנ שרפכ ול ־ועז .רמאמב
 ריגמ היהי םידק הניפה 'ימינפה רצקה רעש םיהלא ה רקא
 יאה חתפי שדחה סייכי חתפי תבשה םויבו הסעמה ימי 'ו
 ׳ וגס היהי׳קתאד המכ אזר זהיאז היב אלכתשאל תיח ארק

 תשש



 רמ ב קרט
 חתפי שדחהםזיבלחתפיתנשהסייפי !ישעמלימיכשמ
 אלד רוגס היהי אדאעיתד ליתה ימי ץליא אלאיאמא
 ןידכ אהי חתפ♦ תבשה םויבו אשדיקצ ללחיאשמתשאל
 ארבחתא3אדהיסייהנמאןחצואפ1וקב אשדוקדאש׳תש
 ימוי א/ייש ןלניאצ חתפתא אל אר אעימ יזח את אשמשב
 לכ ץטלשיןזתאהאתמ אמלעליחר ימו♦ אהד ןיגב גוזימ
 ןועאילאישח אעראב ינ אחלענלעלוייד ןימו♦ '!ןוכיא
 >בו בשה םויב לצא יוגש יהיא הול רעשייד ןיגב ץטלשר
 להיא הזה רעשהרןיגצ ןיטלש א3ל ןיבעתמיהלט שדחה

 אתלע כיהייתא אלו ןמתמ ןלתאי החחב !היא 'מלעוחיתפ
 ןימלש ןוכיא ןימזי .חיש ן יניא לכ1 אמית יאזארחא ושיל
 !היא האטלשל ןימיןיי אל יע םידק הכיפה ח*/י ?היירוחלב

 אמלע אנזתאל התפתא אל לצא אמלעב יירפ לכתסא
 לש ןטשפל•'לכל 'שרחל אמייכל אתכסד אקויב רצ השחקמ
 הריציה םליעבש תללצק׳ו יכ איה ׳מבאכ םיליחתמל םירבד
 םלועה לע ליחה םיטלושה השעמה ימי עסש םיארקנ םה
 שובל ילב ןוילעה ליא הלגתי טייז ח״רני עבשב יכ ןינעהז
 ה*כקהש׳מאנ זאי 'אירבה י״ע ומצעכ אוה אלא יעצמא ילב

 ןכא ט״יישדח שארו תיתבש ידגב ע״זכלמ ידגב שבול
 רואכ ל״ר הדיצט שבלתהל׳איינ לש רא רוע ךרטצי רשאכ
 רזאהש רחא לוח ידגנ שבול ךלמהש רמאנ !א הריצילש
 רצחה רעשו • ן׳ורטטת רבעה י*ע איה ונילא ךשמנה
 בברעל אלש רוגס איה יתצע האירבה דוס איהש תימינפה
 * שדק איקצה האירבה םע ליח ארקנה הריציה תלשממ

 ילי לעש המצע אירבה הלגתת ט״יז ח״ר1תיתכשבסנמא
 ןחכ אהד ש׳זז יעצמא ילכ םליעב תיריאה הריאמ הז

 יזח את ימא דיאיבב״רתיי רבדה ראבלו רכו ה״בקד אשיתש
 לוחה ימי תשש לכ חתפנ ינא האירבה א:ה אד אערת
 םליע הריציה י׳ע םיגהנתמ ללחה ימי 'ו לכש םעטהו
 זרא הכ ביתכי לארשי ן׳ראמקא האירבה י״ע אלל ט״טמר
 םש טילשל חכ ןיאו דימת התוא שרח ךיהלא׳הרשא
 םישענה'וליעפה לכ אלא דה״רמוליפאו '*לקהו •ה״ישעה
 י״אב התימה 'יפאי האירבה חככ הריציה י*ע הנייהת י״אב
 עדונכ לאירבג ךאלמ י״ע אלא אמטה ת!מה ךאלמ י״ע יניא
 לוחה ימי תשש לכ יוגש ץראל הצוחכ האירבה רעשש יכלו
 ן־יח הריציה תליצק שש השעמה ׳תי תשש םיטלוש ןכל
 .*לועב האירבה יפנע םילגתמ זא יכ ט*♦!ח״די תיתנשמ

 שש השעמה ימי תשש םיטלוששוכירתיאכ הנווכה ןיאו
 רעס רמאש תייה יכו״ח םדי לע הגהנהש הריצידתיי׳ק
 יכ ו*ח החגשהה תריגסל הנווכה ןיא רוגס איה רצחה
 הריגסה קר חיתפ יתויהב סיקכ םידק הנופ איה םלועל
 הטמלמ אלא עפשב וניא ליחה ימי לכש ןיזמה ןינעל דבל

 ה׳ראב םשמ רבד לש וללכ רמאמה ירבדמ ראבתמש ותכ
 עיפשהל חותפ האירבה רעש שדחה םייבו תנשה סויצש
 תפסית י״ע ליחבמ תימילשב רתיי םה תימלועהו םלועב

 זתשחק

 וי שרח ש#ר
 לדיג ריצי.'םיזרה לציש המכח תימז-לעתב רשאו * יתשודק
 איה!׳דחה לכ ןת יכ׳דחה םיי׳יקתהכ׳טלה ייה יקי׳לעמ
 הדוה תיזציהיו חצ״נל ייתלריתי חיזו אני׳מסה שמשה תחת
 הליפתב הצנ התלע תחליפכ איהי רכבי זישדחלז
 לא התלע א*י היח לע קפרתמ ףישית התלזזיצי תילחש
 רע הל השעת םילחג ףם!מה תלפתבו הרובגהו הלירגה
 זמב ׳יצוילעה םינפמ םת־יאה הלדגו ךלחה שאר לא תילעל
 ההל״ז שלדקה יניברמ ינלבק ןכ לע יכ ר״סנ ראבתיש
 בייחכ״עז •רתכהתעכ הריתישכצתראה שיח״יבס
 אל םויה וילא תכליה תא עירמ פ'מכ ח״רב וכי יצפ לבקל
 קק דימעהל ובר תכמ וצ עפשוי ייצפ ולבקב יב ׳טו שדח

 ןכש ותבו הכישמב תינקצ איהי הראה טוח תיקתי הרואה
 ףד ןכזיתאו רהימ ש׳מכ ה״ע 'ינושארה םידיסח גהנמ היה
 י״ר היב עגפ ש*ל3 יחמלמ יתא היה אבא יבר ב״ע ה*0ל
 זלכאד ארונב קביתאי יצג אייהנד החאמ יתא ןאמ ל*א
 הילע אבויזיד ןנינת ל׳א הירש הימע אליהנ אה אמוי לכ
 ןאמי יתבשו יחרי שחלבצאתניפש יפצא אלבקל נ״בד
 ן עאב אמלע ינב לכר אשירק׳אליע אניציכ ש׳י סיבר יהיא
 ינפ לבקאו •ךמע אנררהא קחצי ׳י ימא ייפצא אלבקל
 ז'בק הרש ייח תשרפ םלענה שידמצ ןכי ׳וצו אתניכש
 אמיי איההז היברז״כחל ימאימל לזא רזעילא יבר ורתא
 ןיירסלד אריב היל רמא היבגל היטתדכהוה אחרישיר
 היל למא אנה יעב יאמ ריתי 'יריית עיבנ איהי היל ןיילתל
 הבלתמה רואה ינכמ הז לכי ׳יכו טר ינפ לבקל םרא בייח

 .׳זנכ ח״לכ בתישפנ לע

 רוגס היהי ל״הה ב״ע ז ׳י ףד
 תבשה םויבי השעמה ימי תשש
 ימויכ הימע התיתט ׳תניכש יהיא יכהד חתפי שדחה סקבי
 אשרחד אתייכי 'תכשד אתייכו אתיטא ׳היאר׳נשזשכ אליחר
 ן ישפנ את״רילי ןיתסיבו ןיחח לבקל אחתפתא ט׳יכל
 ברה ירבד לכב סרוקה תימא הנה ׳יכו והייגהל ןיגסע
 תעכ רמאש אלא הריתי שכנ תראה שי ח״רכ סגש ה״הלז
 ב״ע ח״י ףר םש ימאש המ לע;קליח אהי אלש חכ לתכה
 לארשיב ןאיירש אלר ןיגב ןיזיפשוא תישפנןיליא זאירקתאי
 לכ עבקב לארשיב ןאירס אלר ונייהד 'וכי תבשה םויב אלא
 ןיב הלעתל בר יוליעה שיש ומכ תצפה ;םייב אלא םויה
 יסויב ארקמב סמיקתי הז זמיו • ניה ש״תכ ח׳רל תבש
 במז ילת חתפי חתפי חתפי תכסה םויבו חתפי שדחה

 'חיתפכ ול שי דחא לכ יכ ימצעל שרדנ דחא לכ ינ זמר סש

 ן יוש םניאש ונמז יפל דחא לכ התצע ינפב הלעמ וז
 שדחד ז ימרל תכשו שדח ביתכה !דשהו • םתיילעב
 שדח ידימ היהי רמאנ כ*עו הריתי שפנ ׳פזצזתצ הש תנשו

 :יתכשנ תכש ידימ! !שרחב
 ׳שת שדח שאר תיכלהב ליטה ש״ת אלה סג ^01^
 'זרעומה לכש ׳־רדגמ *5תש ליז לאיחי וניבל *

 םלס



 ח״ר חליבטל הלפח כ ר רפ
 םהרבא ש״ע חספ 6ישזדקה זני/יסא םש לע סה ס30
 ל1ק יהד 'קאנש קחצי ש״ע .תיעטש תיגע ישעי ישז3 רמאש
 ש׳ע /יטס קחני3שי3יאמ היה ת״תמ 3ש רכזש רפושה
 רסע סינשהז • /ייכס איהה סזקמ3 איק ןכ 3ע 'אנש בקעי
 '3שכ סי3גיי תודעומ 03ט /יויה3 םייואר ייה םישדח ישאר
 3ארשי זאטחשכי 3ארשי יטבש ב״י םש 3ע 'רבונה םילגרה

 (כ׳נ ףד ה3גת י״שרז /יכסי/י ןייע )סה3 יכו א3 לגעכ
 דעומב םישדח ישארה ןיידע לגעב יאטח אלש םישנהו
 קרח״רכ תכאלמ תושעל אלש םישנה וגהנ ךכיפלו םהל
 ריאה 'שיר םהל שי ה/יע ףא ןכ לע יככ״ע דבלב שפנ לכוא
 שיא לכ שפנכ סג ףאו הל עקל ייליע /יויהל איהה

 • רבזדמכ לארשי

 • שדוקמה שרחה םויל הטע׳ראפ/י רקי /ייכד 'ל!/!
 זזיתשי סב הססינ'ה חור םיבר ןכי םימילש

 'ימידקמ׳יוילז שדחה שאר׳הילע שדק/יהכ 'ה ינפל וצלעיו
 ויפנכ /יח/י /ייסחל י״דש לצב אבלו שדחה ינפ םדקל
 ח״ר דזבכל הרהט הזקמכ םילבוטו הרהטבו השחקב
 קידצ וחאיו קמיא ףיסוי םידי ריהטי םילגרב ומכ ברעבמ
 הנישארב וז הלפ/י חסמ י/ינק/י יכנא רהטל אכהז * סכרר

 ומיזירו זליחדב הי/יניכששו ה״בקדזחי םשל - רמאי כ״חאו • המהוזה ריכעהל לובטי
 יהיו לארשי לכ םשכ הרנ ח*' ארחיל
 יפיג /יא רהטמ ינאש י/יטא יהלאו יהלא ׳ה ךינפלמ ןוצר
 יחור ישפנ /יא רהט/י יהלא ׳ה ןכ •הזהלח״נהיתנ
 ודה׳ה דרי ן״כסשתראהןחלעהלח׳נבי/ימשנו
 ד׳מל ף י לא ו/״אילימנ י״נדא םש /יוי/יזא ׳הל רפסמי ה׳ה
 רשא /י׳לד ו׳יי ד*וי ן״וי ן״ונ ו״יי ן׳ס ו״ית דד״מל /י׳לד א׳פ
 םיללט ינשה ףרצהביל׳חנל ולעי המה/יוללכ/יבהא סע
 זייד/י 11׳ םימכו םימ יל״חנ לא סכיל׳א םליכיא י״נדאז ן״כ
 'אד סיהלא /יומש ׳ג עפש ילע ליצא/יז • יתיניע ימ/יכ
 ר׳מל ף*לא ן״י־לוי יולימכ כהו ס״יהלי י״הלא ה״א ל״א׳א׳טירב
 א״נקי א׳סק /יימשז םטפ ם״יהלא /יוללכוסיתר״וי ייה
 שדח שאר םילועה ר״ויה״הף״לאי״הד״ויי״הף״לא
 דוי תלד ןיש־׳־ ה ואולימב י״דש לצכ אוה דשא

 זי' *" י" ",""י *יי ישפנ/יאר.רט/יןככוןניל/י

 ךשמנה שודקה עפש זיזמ ילע לבקל ךדטכ אסכ ינפל
 א׳ז שאר דע הלע/י איהו ו/ייאולימכ רדש םש י׳ע לחרל
 קספת 'יאצייה/יומשה /יוכזכ ךינפל ןיעו אטח בכעי לאו
 חכ רשא םימי ארק ימה 'וקקלו ן־רא השביל ס״יהלא אירקיו
 תשודק ףיסוהלו עשרו עשפ אטח ם/יכ ריכעהל ן/יליגכ
 /יעב ועישומ ה לארשי הזקמ רמאנו םיקידצה /י,ישנכ
 לכמ ס/ירהטז סיר׳הט סית םהילע י/יקרז 1 רמאנו הרצ
 הלח/י לובטיו סכ/יא רהטא סכילוליג לכמו סכ/יאמיט
 'ונה םיהלא .חמש השלשב ןיטד סמפפ השלכ
 ה׳יהאת׳תש בכ ןיט׳ו דוע םימעפ כ ךכ רתח

 ׳זנק

 םיליפה;/ימשה /יוללכל/יחא םעפ לטטי בושו 'זנה
 :ו/יזאולימב יידש

 /יולמש /יזפילח ול ףילחתל ל״ז ברה

 ןכ יכ ח״ד;דובכל םזיה וילע שדיקשמ
 ונז מיש ומכי /יורי/יי /יוראה /יזנוילעה /יחקה הנשכל/י
 םניא ח״רב /ימלועה /יושכל/יה יכ ח״נ ףד רהוזה רמאמכ
 ׳רדהכ סירדה/ימ ן/ימיעל םיכר ןכו םימילש כ״עו לוחבכ
 אלא ט׳י לש אלו /יבש 3ש א3 ח״רל םידחוימ םידגבב שדק
 /יעד ןמז • ןהירועישב םינמזה לכ חש אל יכ דבלכ ח׳ר לש

 דבוכת 'ה שודקל ללככ איה ח״רש כ/יכש הארנ ס״במיה
 הנימ םישדח ישארו לארשי שדקמ השודק ט רמאנ ירהש
 ן/ידבכמ /יכשכ ןניפלידב היקנ /ייסכנ ידבכל ךירצש
 ךינמיסו רומאכ המ דצב םהיניב שרפה /י/יל ךירצש אלא
 הב יכ /יכ׳ש דעו׳מ שר״ח ןוקידטינ /י!למש /יופילח ש״עח
 ליז ירומי ס/ירדה דובכל תילמש תיפילח שכלתיו רדהתי
 ןכו םויה וילע שדק/יהכ ברעבמ !י/יולתש ףילחמ היה

 הלעי םירמוא ינכ ירהש יוליע שי הלילב םגש ג זהנל י>אר
 רזא /יודינ קילדהל םיגהונ ברעמה/יזצרא לבנו •אביו
 ט׳יז בשב ומכ םנחלוש לע ם/ייבכ סגו /יסנכה /ייכב ח׳ל

 ידי לעו הלעתל שרחת םיריאמה תורואמה/יפסי/י לע
 ןיניצטה תקלדה הלעתל רדו ייתמ הטמל תירנה תקלדה
 תא דבועה ירשאו ׳ה ודבכ םירואב ןכ לע ש׳מכ ןישידק
 רמא תישאינ 'פ ח׳זבש׳תתעדירככי •החמשב ה
 אל דע המחה העקששמ אילילד אתחכשתי אתולצ א״ר
 אתזלצ איה אדשמשסעךוארייביתכדארהיסיזחתא
 יבר רמא 'טו אילילד אתולצ איה אד חרי ינפלו ארפצד
 הלפת ןמז איה תחרוז המחהשכ איפצכ בר רקא עשוהי
 החנק תלפת ןמז תיפש 'ט דע הלעמלו תיפש ששמז
 ל ביר רמאי הנחחא הלפת ךשחתש דע הקחה העקששמי
 םיבכוכ ב ואריש דע המחה העקששמ בר רמא י״ר רקא
 אלש ל׳ז ברה גהנמ היה ןכו כ'ע הנורחא הלכת ןמי
 דצ לע אל סא הז דועיתמ רתוי תיכרע תלפת ןמז רחאל

 ספת י*א יפיקת ידיסחמ םיבר םויה דוע ןהו רכינ סנואה
 :םימיה לכ גוהנל יואר ןכו 1ז הטיש

 זירז אהי םינפ לכ לע םימיה;לכ יל א׳אש ימ
 תסנכה תיבל אבל םידקהל ח״ר רוא רכשנו י
 םכס ט ינפמ המתה עיקשב דימ תיכרע תלפת ללפתלה
 'ינועמ'השכ ט שנכהל השעי אל ןכוח״רעכ םינעתמ סה
 דפ הנפתיש דמול ונייה םילשמו הנעתמ הכלה ורמאש ףאו
 וניא בוש תנש ם!חתל סנכנה לכ לכא המחה תפיקש
 שדח שארכ יתנ ה׳הו ט׳קר י״כה ש״חכ תונעתהל יאשר
 ר׳ה בתכ ןכו ׳ינעתהל רוסא ךליאו םיבככה תאצ תפשח

 • ל׳ז הירזע םחנמ
 ןחו 'יגהו תיכרע תלפת ללעתה אלש ימ 1/1
 ןייספהל רהמל וילע הזצת סי-יככה תאצ

 יתינעת



 זי ח״רב חומינה יוליע ב קרפ
 יש:כ3 ןמיא יהכ ימהבתמי ע״גמ אמיי לכב ןיקלס ןיחיד לכא עבק .תדיעס אלא הלפמ םדזןי ירפא אל יכ !תינעת

 הריהי ר׳א ג׳כד יוקייק ןארטע/יתד אמלע אזההד רקיד ימצע איבי אל אייה שיאהו :תב ןל מ יל יארע תדיעס
 לבא זנילפ אד לע׳תלעד ירוט א׳ר רמא ןיניא ן׳שיבל המכ אבל םידקהל זרדזי םזיה זילע שדקתהב ז הרמה מ ידיל
 אתננכד׳חור׳שוכל איהה היכ שבלתמד דח ןמיא אתלת ׳נתזכ ריבצה םעתיכרע תליפת ללפתהל תסנכה תיכל
 ,ר ירצ יגכ׳תמשנ היב שכל/ימד אליכמ ארקי דחי׳עראד לש 1 כ3מ ךלמ תרדה םע בירכ? שדחה שאר רדה דזככל
 אלז ס׳אקד רכלד'אשיבלדחואכלמדאריפרופןיכייזח ישפנ יכרכ רומזמכ זרבדחלצי ?יע ליק וליקכ ןתיז־סלזע
 אלזאו'שפנ'היכ אשכלתמיאהכיזחתא אלו יזחתאסיאק ברהידבד יפל הא) 'טודואמתלדגיהלא׳ה ׳המא
 רשקמאז לזא אמבכי אתש יחרי שיר לכבז אמלעב אטשז ח׳רב׳רימי שפנ שי ב״עז דח שפנל איה ח״רב יזלעהש ל״ז
 הינימו ׳ריקי אדוגרכ ן יב סייקד אעדאבד ע״נבד אחירב רפסמה(י״שפנ יכרב רמיל םעט ביט שי זפל-׳רימי חיר אל?
 ץרמב אנמ ׳מלעכ היל עדיהו טשז עדיד המ עריו ףיליא מרבס לילשל םידעזקל חרי השע איה ןירכ רצויה תבשב

 אח!רד>שקב תבשי אחרי שיר לכב אשפנ רשקמא ןייישק תושעל איה הטזעימי האולימש סירתיאה סיככככ םיז יחה
 טאשו ליזא ןמממ׳ אעראד ע״גבד ןימסיב יחיר ןיב יד ביט ליעפל הנבלב תכ שיש סיבסיחז םדא ינבב םשיי
 אי״רממזייחדארחצב רירנדאממשניאחח םע רשקתא) איהשכ ער ליעפל ךפהל ןכו ךליהו האלקתמ איהשכ
 ד״הה ארט0יחהרוארטסיאהרןיריקיןי1יז ןזניאמ׳נזתמז ־ימא ןכ לעש תיהלאל המיא ןיבשזח ןכ לעי תטעמתמ

 :'וכז אקייד דימת 'ה ןתנו םרוג אוה יכ חריה תא יתטעימש הרפכ ילע יאיבה ה״בה
 יוליע לדיג דוע חאיכ הקחת'שרפ רהוזבו הטועימש המצעמ הז חכ הכ םיש םירבוסש הדביעל םהל
 תירואכ 'חטעממש ח״רב 'ימשנה עידומה ןמאנ דעל רזקזמה הזז •רימאכ םלישכמ האזלימז
 םהש דע שפנב חירו חי־לב המשנה'רשקתמי םינוילע לכהשו ךרבתי ?תיכלמ לע דיעמה תישארכ השעמ לכ
 זה׳עכ יינפוג רויצכ ייהש ומכ יכזייד ר!יצב דחא רושיקכ הטמי תלעקתיאבצ לכו לכה לע ןידאאיהי יתאמ ארבנ
 תעשב 'אטח ילחר טישק חרא יער׳ד ןזניאל אכה אזר ל'ז יפחרי הפיסב חמאקלי יניצר אלא תישעל !יאשר ןניא
 ׳ריהנב 'יאק חחי׳שידק ארשיע זג אליעל ארעתמ תמשמ סכילחהלי םתונשל ידיבו תישארכ השעמכ םרדיס רשאכ
 אתזינ חזדד אתעשב שפנ יאה ינמז 1 יחריז יתבשכ האליע ת;ל-ימ רשעי עשיהי 'תחלמב זדמעש הנבל הי המחה ומכ
 אמייק'דכ זהיא ץצנו ריהנ ע״גב אריידד 'אליע וריהנ זגמ השע םיריעמי סירמיא ינא כ'עו והיקזחב המחה רז חש
 לכי אתימדקכ אפוג זג יוהד אנקיידכ 'קליגתאז ירבק וג אלא םיבכככ םדיזיה סיבשיחש ימכ יניא יכ סידעימל חרי
 סב״קל ןאריאו אחכשמי אקלס אנקיידאזההב ןימרג ןוניא 'ושעל ונייצש׳ה ידעזת׳יארקנה 'ידעימה השודיחב רופסל
 ןזכעהו־ןמכ ימ׳ה הנרמאת יתימצע לב ביתכדאוה אדה זבל לא ןמי יללהמ יפל שיא לכז תכל יבככ ךלהמ רדסכ
 ןותחתה ע׳גל ןחלעה ע״גמ דרוי חחהש העשב יכ אוה הלעי ול ארוקו ןיכתי יתלירג ריכהל רומזמה ירבד יטרפ
 רואה !תיאמ) הלעמל לביקש לחג דוא ימע ןילימ זא :ושאר לע

 * תשבלתמי רבקכ רשא שכנל דאמ ריהב רזא ןכ סג רר1י ךל ךל תשרפ םלענה שרדמ ירבד יפל 0*לוא1
 תימצעה'ירבחתמ זאי שממ ףיגה׳רוצכ הזה רואב שפנה יברב ־ימיל הז גהנמל םעט דוע ינינמ
 םיליעי זהעכ היהש ףוגה תרוצכ סירייטצמז זקבחי ?ידחי םע יכישיהל 'יכז לד רפעמ ימיקמ ל׳ז ומייו חיר רוא ישפנ

 ;'בקה ינפל הריש סירמיאי םיחבשמו םידומו רבקה ןמ הז סל׳חע דובכ אסכ? והמ םליחני דיבכ אסכו םיבידנ
 תי־ימיא ךימכ ימ 'ה הנרמאת יתימצע לכ רתאנ הז לעו ןפלזא׳לכקל יודזחלב רקי אייסרכ היל דיבעד יניכא בקעי
 ילוליאד רהוזב םש ראובמו הנרמאת אלא ןאכ ביתכ ןיא אחריו׳חרי שיר לכב הימע ליזא היבקי אייקידצד אתמבי
 תבש ילילכ האור םדא לכ היה תיאדל ןיעל תישרכיהיתא כרכק ׳ייאמר אתניכפ אירלקפסא רקי אתמכנימחדבי
 םירימז םירבקה ג״ע תורמיע תחינ תזתדכ טי׳ז ח״רז אביקע יבר רמא ה תא ישפנ יברכ ר״הההיקקלתדגכז

 ןיעה תא ךישזימז לחנמ ןיעהש אלא ה״כקל סיחבשמז הד יקד היתקל הרקא אתמשנ אד אתחבשתד אתשרפ לכ
 ת משנל שיש בר יוליעה ליכשת הלא לכמ רשא תואילמ *ה\ז'ה׳רמאי תחתפ אתמשנו יולע סיאק אביקע יבר רמא
 ןכשה תא ישפנ יכרב׳ומזמח״ר ריא'קזלייארכ״עזח׳רב דיעי ם־אטח ימתי רמאקד א,רויס רכ זכידאמ תלדג
 ל״נה'לענה שרדמב ש׳תכ הלעמל הז חבש׳נרמוא׳יתסנה אפוג לע היל תחבשמ אלא ייריחלכ אד אלוקע׳דא
 אלב 'יברע םדיק רומזמ סוס רמול צ״אם לז ברה בתכש ףאו יברק לכי ה תא ישפנ יכרב תימיאי ןח אמלעב 'ראתשאר
 ןל״מסהה סיקזספהרמג דע'וכז ינמעתיאכצ׳היקיספ 'דקתהב הזה רזמזמ׳ידיהל ביט ךכיפלו כ'ע ישדק םכתא

 שאר רזא ירמיאל ןטכי יואר 'רכזנה םימעטה ןמ הז ר מזמ ןכי ח*רב הלעמל תימשנה ייליע לעתיריהל שדחה סל
 דוסב וחירה רשא שיא לכ תזיהל ןסנו • תינשל ןיאו שדח תומשנל שיש בר יוליעה ב״ע ד״כר יחד׳שרפ רלזזב ראובמ
 תיברע תלפת םדיק ןיטל טיבי'ק תכזמתחיאחיל׳ה ק״תו ףלא א;את 3*1 !שרחב שדח ידיתע״גב םיקי יגה

 תניחב ן 1 ןיזייי א ה ינש קלזי



 חרשי הנווככ וביהלא דכול א קרפ

 ג

 םצע םפבהזזמי איה ־א*י סויהת&חק תיאה תניחב
 ס'1י ליא 'א עמי־וכ 'אה סיה^ /יומש ג המהו שירח ש׳אי
 סקר״עי״ס דימל ףלא ןי׳דק יוליבכ'בה סיהלס *׳הלא
 /יומס 'ע • ס״אד דפסמכ סיליעה סזספ בייהלא ,היללכו
 ייה ד׳וי ייה ףילא הזכ ןייההדז ן״׳דקד סתואיליייכ הייהא
 אוה הז לכז שירח רפסמכ םיליעה ה״הדיקהיהףילא
 קנח דמג ולוכ היהיו ואולימב *"דש סש רפסמכ

 ךןז תלך,קש
 סשת״יהלא שדק *ארקמ ימאו שידקה 0יךןקן
 םירעש וא'# וראות הזז זתזאולימבידס י ׳
 לממ בשו׳י דסכס ןלמ אכיז םלוע יח/יפ יאסנהז כישאי
 םייהלא ריע וחמשי קגלפ יהנ ־ןנזל/ייי*־־{# לצבןי׳לגי
 ונשע איה ם׳יהלאה איה ׳ה יכ זע׳ר • ןוילע ינכשמ 01
 םיהלא ע ולעפמ ?אדו וכיל ית׳עדמ ןאצו ומע טחנא ונו
 ׳וחמש עכוש םייח חרזא יגעירזח םדא יגב לע 'לילע אדט
 ך׳דסח ׳ ה ידעכ דומע הזה״י ח״גנ ־קימ׳ג'ימיענ ןיגפ תא
 /יקוח ה םאנ הל ה״יהא ינאו • ףרע לא ןדי הסעמ םלועל
 ןיסעמ חכסי דחל ריד • תכזעכ הי״האדטכלוכיככ שא
 תלפתכ זיכדחלניןח היהי ול קרחא? • ודיגי ןיתיוכגו
 המל סזתל ץ״סל יזאלז • השורק המיענבו הנווככ /ייברע
 ןיכ ח״י תזרכהכ קיספהל אלש םימדוקה/ט וריהזהש
 םימעפה י״ע׳סנכה תיכב וזירכיקיח״י יתלפתל שידקה
 ן ירוק םימי יכס חיר םאז • ח׳ר ץרוק דחא םק חיר סאו
 שדח לס׳ל םק אוה דחא ©קז ליאוה אביו הלעי דחא הלילב
 ב ליל ןכא אכינ הלעי ןינעל קיפממ חיר וניאו יבע ה
 ת סמל םיליחתמ ינממו שדח שאר סממ אוהש חיר ןירזק
 ז/יננוככ שדקתי חיי׳לפת ללעתהל חמיע תעכו •שדחב
 ילוחכ יכ ושדחב שרח תל׳וע ןיטי אבי הלעיל ועיבהב
 איה רסא חירכ ןכ אל דוהכ לחרו חצנל ק/מרתי עסי איזר
 קצזה רשא המ תכרכנ ונקת כ'עי חצינכ הלוע איה סג
 שחקה׳זחייה הלילבש אלא אכד הילעי ימיל חצנכ הדסי
 לע לא הסכ סיפכ לע האל איה הנהו איסכתאד אמלעב
 ןעי ותיא ן ירדחמ ןיא הלילכ חקא סא ןכ לע חירכ ןכ
 דוחייהש סקב ןכ אל םיקחשכ איה רי׳הכ רזא ואר אל התע
 לע ן ראה לע ריאהל איילג/יאר אמלע לחרק אזה שחקה
 לכ לע יכ םייחה רלאר דיאל יתיא ןירדחק חקא אל סא ןכ
 קניע ןיב ןייכזל 'זיהל •קסנו זירז אהי םימתה שיא הלא
 וכ תלילכ ףא אכד הלעי ריכזהלמ רטעי אלו םקה ׳שחק
 הלילב׳דחה תא ןיסדקמ ןיאש םירבד לס ןסזספ יפל יכ ףא
 לרע אוה 9ג סירכדה ימטעת יפל ןכא ־תרק אלו הלעי אל
 הלעמל איה הליעה הניחבל אכד הלעי ריכזהל ־ץרגו
 חיכזהלק חכזשהס סיכ׳מדקה חמאו רהה רתככ

 :שדחה לכ גאד•
 ללפתה אלו ח״ל לילכ חכש סאש בתכ )"ינ ירומו
 תיגיע . ־ \

 ךירגח

 םימזלסתב *העמ •יכ ת׳יחס ללפתהלךירצד תיברע
 םקע םימי 'ב חירשכ ןכו • שדח שאר לס ריכזה אלז
 ריכזה אלו'ימולשתכ העטו החנה ללפתה אלו חכש ןושאר
 תחא לכ הלא /יזילערדנדןקכ ות*>קריזתמןיאת״ר
 םלשי םזיכ םימולשתה םאש םירבדה ויק המצעל שרדנ
 ןיריזחק קא הליל לש איהש 'ירקיעה 'יילע תעב םא רומל
 ¬קה ףלח רסא ןימילסתל איהשכ שיכ רכזנה םעסמ ותוא
 'חקיעה 'ליפתכ סא רמול ונל שי הלילכ׳ימילשתה םאו ול

 זימילסתל אכס התיא סיכ רזוח וניא ןימילשתל הניאש
 'יניד״יסדפ דוע׳אבנ ןחקלי׳יילעהיתיא הל ןלה ףלח רשא
 ׳מיל א׳מיה קספ חירעב׳חנמ ימא אל םא ה*א)ד'סב זלא
 ןמיס בתכ ג״הבכסבןא־׳כסכ ח*י לילכ׳ולפתהככ זניה^
 א׳יח״ר 'לע/יו ליאוה ׳בשל ימד אלד ןייצ ןיאש כ*כת
 ןרוצ ןיא הלעי הב ףיסומ טאש אלא המצע ליח לש הלפת

 :הינשכ ריכזהל
 רז/יעל !תניגכ דדועתמ שיא לכ תויהל
 תליגב ול זנדק הז זניהלא חסונ תיצרל 1
 םיפא חח תימע סהזייז הלעי 'ה ינפל לפנתהל הדערבו
 םויכ התע ןהו • וניתותיחסכ דכלנ איה לסא ה חישמ
 ןקתל יתוכלמ אשנתי חזה סחי ןנולתנ יידש לצכ שדחה
 'אריהו בהאה רקיעש יתימא רככו • יידש תוכלמכ םלוע
 וכלו ויתפשבו קפב םירבדה רימאכ אלז הניסכז בלכ איה
 סינקלע ןרוצ א1ה רשא הזכ רשא ן ינעכ טרפבו םהמ קחד
 םדא ןיוכי אלשןימד!קהתכחיהזהתמכו-0ינ?תחתי
 סלו קפמ איצוי ראשהו ןחנס המכ דכל הלפתה ת קלחכ
 ןייצ סא וא ועאפרכ ןייכיש ילוח ול שי סא ןוגכ ןוכנ אל
 אוה יחכש;םהש תסינכו םינשה תכרבכ ןיכיש הסנרפ
 תינחחא השלשו 'טושאר ג ןמכ לארשי לכ ךרוצו ךרבתי
 אל סילשחי הניע דוד חמצ תאז וניטפוש הכישת תכרבו
 תדמי לבקתהל היואר ותלפת קאןכלהשע סאו •ןיוכי
 אלו ןנחתמו ןדכמ איה וכרצכ תימיאו תגרטקמ ןידה
 תיכה ןברחו ףסק רכש לע הלחנ אלו וארזכ חבשב ןכ
 תיכה ןברחו ףסוי רבש לע הלחנ רשאכ םדנב םשה לוליחו
 וסיכמ הנבלה ן ודסח לע תלחנ רשאכ םדגנ ססה לוליחו
 וינפכ !תלעת ול ןיפרוס זאו הזכ אצקכו וירביא תואירבו
 דסכ רכד לע ?תלפתב וינפ תמגמ תישל ךירצ ןכ לע יכ
 לכ הוו חשב לאזןמצעל6סגדטכהףוסוןרכתיימס
 איה םימחלה חעש יכ שרחה סקכ ויקו סיכו םימיה

 סינזכח׳וברהל יאד תאנ יכ׳לפתה ןוצרב לבקתהל החיתפ
 םלש בלב טישפנ תחפ לעו טתליאג לע היב םיקמה ינפל
 #ףםאז ושדק עורז תא'ה ףשחו ׳ה ןנחי ילוא הנענ שפנז

 כושארבב בשי זטפשמ לע ןזמיא׳ילשזרי יככות לארשי יתדנ
 'גכתשכ יכ הזה סויכ הלואגה לע ןנחתהל ותכוסב ף׳שו ז
 זאו לגעה ןועסתי םלס היהי זא זנמיכ הרהמב קיתהב
 השעמ םדוק הלח/־ב רשאכ םילגרכ םישרח י:אלה יי הי

 לגעה



 חי שרחב חרצ לבס לצנהל הלוע ב קרפ
 רדיד׳ישדח ישארו לארשי שדקמ שידק ם'סאנ ירהש דבוכמ יגפ האדאל אבא י/ימ ׳עב סילה/י שרדמ ימא ןבז לגע פ
 יריא ח'רעיב עריאו םימי ןכי ־ק תינעת וילע לבקש ה/יא י/ימ׳א ע׳שבר חכ׳קהל לארשי זלמאל״וסיהלא
 ־ץרג ילע ידה רדכ קשלכ ׳ולבק סאש אלא הרתה ןידצ םיאמ! הנשכ פ'ג לגרל ןילע זנ״הס דיגמ סל ריזחמ
 עייאס ןבל/*ס יליא זל י^איש׳ומחב זיתפ״ו םכח׳רתה הבשב׳ילזע ס/*י זה״עכ סב ס׳בקה םהל רמ א הכיכש ינפ
 סיכליהלביסגהנמו • זלרי/ימירד וצ /יייה אל ח׳ר סהב היהו רמאנש שדח לכ סס םילוע סמא ן־קה עיגישכ 3*ג
 ח*ר לחשכו רימי דח ל^יה חיר דיככל ףיסוהל סימ/יב כ'ע ינעל תווחתשהל לשב לסאבי ׳יבז ושדחב שדח ידימ
 סישטיש הממ יי/יי ־לת לכאמדטנ םיפיסומ תנשב תויהל סתפיח /יא ךילס הנא סמשע ןזע בכעמ הז לכו ליאזמ
 םישאי דחאו םיסנאה רחאו ן/טרבכ שיא /יבשה דסבל ברחנ וליאכ וימיב ק״מהב המנ אלש ימ לכ זימארככי
 אלש יגפמ ןה ר/ייי/דבידזימ זימה הברדאו הז בויחב חש םויה י/ילפ/יכ יתפוס לבב קיאמי סלא לכ לע יכ ו״ח וימיב
 ה!מ ריעו סידעזהכי םיגחכ ןחל ראשנ ח״להז לגעב ואטח וינפל סינודכז הלפח זבמחרי בלשי לא ינפל החיש ץפשל
 םויב ןיב ח״רבש /ייילעה לכ רשא ׳ה דוסכ םיאבל שיזפת הבוטל הטלפל חכע ד ח ןכ חישמ ןורסח סילשס י ן ורכוז
 םעטמדשאהילע סוסרכזלןיאיאבקיגל סה הלילב ןיבו • שרוס שרח ירימ ה יהז ולכיהב רקבלו ה םעמב /יזוחל
 'לילב אלו סחב אל הכאלמ *>עי אלש ןהילע בויחה לפנ לז הבלכל ?ב ט ׳דקפי הבוטל וב ונ׳הלא ׳ה ינייכז רמואשכו
 םימ/יה שיאו ד״שב ןלהל **סנש ומכ סירכו ה ןכ ן יאש המ אבקסז לכר זמר סש רשא םיקבדה ןיכ חזיר סישיי אל
 ח״דב םחלש ילכיאכ סדו/ייינע 'ייזיל ק״רצאלמ ז/ייכ אה• אדזתיג דחי םדחייל ןירגו *יבקל הדיקפו רכזל הלסו
 ויפנכב ׳ערמו הק׳דנ סמש סח לש ימינע התע ישא ם׳ויכ ןתא /יטעל וקיספי אל הלע/יה ן־׳ס /ירוחכ ךכ״סלז םילש
 אירב ןשד אלמ טחלוש היהיו םילש הק״רנה השעמ היהו כי/יכ אנמגו • /ייברע /ילפ/י ומילשיכ׳חאן ס/ייניב
 ת״דד ג׳פז ב״עז א״פ הנשמכ ח׳ל לש םיינעב הנהד יימש /יקהל תאלכנ הל1גס םירגמב רשא שדקה יב/יכמב
 א׳פ תיפסש /יכסמכו ג קיפ הלגמכו ב״פ תמעתבז ׳ דמש הפגמ ןמזכ סרפכו הקוצו הדנ לכמ שרחה ימי לככ
 םעפ םב הגהי םרועיש יפל לכס 'י קפז ה״פ םיחכזכו ןיא רע תכשל זנילע ת׳ר פולפ/ילככ רמל החותמ ן ידה

 • דחאכ םלס זא חזב םעפו הוב ץת״יבבא יתאי 'א םעפבו 'ימעפ ד ץעהו ישי • לחא דוע
 סחנפ תשיע יהמ הגהי ׳ה ריסב אג רשאו ג'תצ י׳טב ב םעפבו ש״כי ד״גנ כ םעפבו ן "טש ע״רק
 דעילזכי םכישרח ישארבו א״ע ח״תיףד יזמגי כ״חאז ת׳יצין־ש ק׳זפ ל״גי 'ד םעפכו ע׳נט ב׳קח
 ףר תישארב תסרפבו קזס ןמיא סיכרק ןינמזל ב״עףיס 'לאפתכ ה״רהת ת׳סב ןיטיז׳יק ק לע 'טז ונכלמ תחא
 רהוזב םימעפלו םיקבדה םתאו רעתחזאת יהי ב״עו״מ דודל ןויגש ׳ז יזמומ ימאי כ־חאו ה^כת םש ךזוע
 יעשס׳הלא׳הימאתכתתע ש'דא״עףדףזסחכתשדפ כרקי אל עגנו לבוקמ אוהש ינא עדחז םשל'? ברה םייסי
 ו״לר ףד יח יו תסרפבו *ית/יז יאליעל ב״ע ףר דע רכזיה יתיב לא תכלל תוליאב וילגר הנייהת בלשי • כ״ע !להאב
 סוס םכלט םייח רע םידעומל חדי הסע חתפ *יי ת״ר רתאל זיע ליק ?לק ןתיי ט״יו תבשכ החמשבו ןוששכ
 ןיעמש יבל רמא ב״ע ם״ע ףד תומ ירתא תסיפב םימעפלו סנכיל אלש ר׳ח זתדזגס תיסעל שיחי רהמיו דיסמ בוט
 ירשאו השרפה ףיס דע ׳טו ושדחב שדח ידימ היהו ביתכ קיספיש סדזק תינעתכ אוה םאו • הנועמ אוהשכ תב
 יקרפבו 'ה ינעל דשא ןחלשח 3ע הזח רדסכ השעי שסא •* ימאי יתינעת
 !*הלא תארקל ימצע ןיסו • סזכ דזע ךרואכ ראבתנ תבש תילב וו העמ יפמ הלזעת ןויל אהיש א׳זא י׳מל
 יסו תחהל זתנויכב זחצע שדקתיו ןוזמה תכרב ךרכל חבז מה ג״ע ברקה 'הל חוחינ חיר השא ןברק

 יעל יכ ףא יכ םילשורי הניכב םזיה תשודק רמול רכזנו ן ידנ י תינעתכ ינממ טעמתנש דתו יבלח סועימ אהיו
 הלילכ אלו סויכ אל זתיא ןיריזזימ ןיא זיתא אל סא ןידה תזתלועה לכב עפשה הברתיו ןוילעה גזח דדועל ןיבקט
 בוטה םדיק ריונסא קי תפ לסאל בייזהמ יניאש ינעמ תחתשו ן״ושס הורחי ו1עב טמא לחל לא ךינפ הריאהו
 לארשי ומעל םישדח ישאר ?תכש ךורב רמואש ביטמהו יגב וכל םילע ךשמי םשמו הכיפ שארל התולעהלו הב אצמי
 רטעי אל םימתה שיא םוקמ צכמ׳יכלמיסש אלכ ןזדכול הלס ץפנב יתסכ ןכולתנו ׳סחנז הזוע ן ייכ ח לזא םיכלמ

 שדקתהל םגו הללב קזב םזיב ןיב הלעמל ילעה תתלמ שרויה תא ונילע שדחו הלסכל דוע בושנ אלו דעז םלועל
 ויתשמכו זילכאקב הכרה םא ס׳לז םויה תשחקכ ומצע הניזחתו היחמ הכונו הכירק תלואגלו תכרבלו הכוסל הוה
 ופוס ט יכד לע היוחד !תפרב תויהל בורקש ח׳ר דובכל וניניע הניזחת !יפויכ ןלמ סדנחרכ ןויצל ןכושכ מ$יע
 ח״ל ׳טכל אל ?יטמ אזה ו/יאנהל רשא זתלחתתא חיפזה ?יבלל זיהי׳זכ ןמש ןעמל השע י'דש תסלמב םלוע ןקתל
 וזיבשס רפיס אל וריכזה אל לאוה זל ןטק המותיחב יידעו לכאמב םישדח ישאר דבכל שח • 'זכ ׳ה םעמ יהיו ׳ וב
 הברכ הז האדוהה סתת לע אלא וז הדמ ידיל זאכ אלו יזה ס׳במרה תיבסל םידעומכ ז םיגחכ? 'יתכשכ התשמו
 סי3ה;:תל קפ/חדתד/ל׳למסישנאת:צז>בלבלאלביקשל 'ה שידקל ללכב אזהז ודבכל בייחתהל הדותה ןמ ח׳ר
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 ־ ןוזסד חכרב יבפל םיקוספ ב קרפ
 עטמה סאו אשמל סהל היהו ס3וע 3ש וכ3מ ךלמה רבדכ
 םירגרג גוא׳כאלא סש ןיא יכ שיכיו םהיעמ עמשיןזא
 הלעמל 'א החפשממ ׳בז ייעמ דחא תולמה ז רימא שארב
 תא עלטו ףדגמי ףיחמכ א3א ןיטתע היהי א3ז הטק3 ׳11
 אלו תקעוצ הניכשה תאז 3ע יכ םה3 היוא המיענכ ;םשה
 כ ךינח3ש לע/ירמע לארשי יכ .תעגי יכ בקעי /יארק יתוא
 ךשפנכ חח /יחנ אוצמ3 ךטיא3 ה/י3הנ/יהו /יועש ג זא
 ןיט3 העש עיבר ככע/יה3 ךיניעב ער ׳/יוא ךרכ3 ךאובבו
 אשמ 3זע קר ופכו דש ןאפכש ימכ ינררכ/יז ך/יכרכ /יא
 'ה קפא/י/י א3 ה3א 3עה ׳כ /יעגי יכ יזה ךממ דבכי דבכ
 ?חורכ דיה? אהי שפנ 3עכ 3כ ןכ 3עו דעכ רפכי בוטה 'הו

 הברמ איהש ו/סשכ/יכש ידימו !שדחב שדח רומ גיגהכ
 ןיעמריכזה3 וניזמ /יכרככ !/ינווכ3כב ן־מא/יה3 ו3טשב

 4 " חח תחנ השעי ןככו ערואמה
 סרוק ח״דכ ןיזכ313 ה/יואי ׳ה רסב אב
 הזכותזאולימב יג׳רא םש ןוזמה/יכרב
 ו״אוד״ק ן'ונ!״או ן״ונ ויי/י ד'מ3 /י'3ד ה״פד״מ3 ף*3א
 ירה ה״ש ינ״־לא סש רפסת םעז /יזי/יזא ה׳ל סהו /י*3דו
 רדס י/יב/יכ 3וח 3ש ק3חכו /וכרכ/י/י /ייכרב '0 ןל

 * . ״ ןוזמה/יכרכ סרוק סיכיתכה
 'זנה ינדא סש יו3לנ ת״ר שדק יארקמ רדס ך3
 םינחזיא סימ סרוק ן רמיא3 םיקוספ ה*3 םסו
 הזהיל-יפכ ו/י3ה/י דימ/י /יע 3ככ ׳ה/יא הכרבא ח״רב
 אבא ק״דצ חעש י3 וחתפ • ה3ס ך/יכרג ךמע 3ע 'עושיה

 03זע3 יהלא ׳ה סחי א3> דטכ ךרמזיןעמל • ה״י הדוא םב

 תבשי וזד3 רז׳ד ו/י3ה/י3כ עימשי'ה'חטג33מי יט־ךדוא
 יח 3כ3 עיבשמו ןרי /יא חתי״פ חיגי ךי/יזרטנו ךישעמ
 סיה3אוניק׳ד •ודסח םליעל יכ בוט יכ ׳הל ודו',ר •'ןוצר

 •םלועל יכ םי3חג םדוא השוע'ל • ך3כיה ברקב ךדסח
 '3זע3 ושדק םש רשכ 3כ ךרכיי יפ רבדי 'ה /י3ה*ת • ידסח
 ןיש׳מ •׳ ך'/ייא3פנ 3כ רפס3ז הרי/י 3>קב עימש׳ל • דעו
 'ה ךי/יודעכ י/יקג׳ד • ב3 ירשי3 ך/יקדצז ךעדויל ךדסח

 ן׳מ׳י • ינובזעי ךטפשמו ן33ה/יו ישפנ יח*ח • ינש׳ב/י 3א
 וני3ע זניה3א 'ה סעס יהיו • ליח השוע ׳ה ןימי המתח 'ה
 ןעת3 ק׳דצ ׳3געקב ינחני בבושי ישפ׳נ • ׳יכו ונחי השעמו
 וצ3עיו וקי3ע ןס/יז וננרי '31x3 ןכ יסוח לכ יזימשיר • ימש
 חטבמ ינעש׳ יה3א וננע/י קדצכ /י;ארו׳ג • ךמש יבהוא ךכ
 י3טזדעי ס3ועמ'הרסח"ן - םיקוחר סיו ן־רא יוצק 3כ
 ייח ימי 3כ ינופדרי רסחו בוט ך'א • סינכ ׳נכ3 ו/יקרני
 3כךקדצ הגה/י ינוש3ך .סדני ןרואל 'התיבכ ית־שו
 הרמזאו הרישא יכ3 ןטנ סיה3א ייל ;ט׳ג • ך/י3ה/י ס׳יה
 לכ לע ןוילע ןדבל ׳ה ןתש ־תא יכ !עדי׳ו .ידיבכןא
 ךריכמ ׳ה סש יה׳י • התא׳לזעמזאמ ךאסכ ןט״נ • ן־ראה
 • קיקב ך/ינזתא ףא ׳ה ךא3פ םימש ודוי'! .'לוע דעו׳/י. מ

 • ה םלועל ס.רמ התאר • דימ/י ינע וש־כ וזועו 'ה ושר ד

 התאריזתזלחח דיני יפי חחפחיחפש יניא
 אוה סיהלאה׳ה יכ וע״ד • דחז רח3 ןרכזו בשת '3זע3 ׳ה
 ׳עחג ׳ה3׳ננרנ יכ׳ל • ותיעלמ ןאצו ימע ונחנא 131 ונשע
 ?זועוותיאנ לארשי לע סיהלאל זוע זנ״ת •ונעשירוצל
 ש״מכ תטרכב יתיא ןייכי רכזנה ינדא םש יולימו •'יקחשב
 תא ונילע שדחי אוה ןמחרה שדח שארב רמאיו ל׳ז ברה
 ראיבש ותכ לחרל ןיוכיז הכרבלו הבוטל הזה ש׳דחה
 חצנ םיאיבנ דוס תכשב ומכ לחגמ רמאיו ןסוקכ ברה

 • עדונכ ארבודד דוה

 שהקה וניבל בתכו יתניש הכרעו בכ!■* בושו
 ימכ גז׳זה ח'תל׳ת:מ ח׳רלילבדל׳ז יל׳אה
 רהזי ןכא תכש לילכ ומכ חיתפ המשנה דוקמ יכ תכשב
 בקעיו האלל לודג גקז שי זאש תוצח רחא אקווד תויהל

 ןמז ךרואכ תכש יקרפב ונראיבש ימב ת׳ל יוליעבו םצעב
 אלש ךרואב זגיזהתחהזא ונראיב סשז • םהינמז ס:מז
 'הזהל ןחצ׳תזיכז ש׳ע סינכ 'ה תלחנ יתלחנ תא תיחשהל
 ןכי • ומע התאנק סאכ דאמ תסר/ימ העשרהש ח׳ר לילכ

 לככו טרפכ תאזה הלילכ וידליכ הפוצ שיא לכ תויהל יואר
 'ילילס ןשי ודועב וא ן־יקהכ ודכל׳חשמה קונית האורש תע
 ?תטיח לע ועבצאב תטהל זרדזי ומע תקחשמה איה
 ךל תי3 אבהמ יליז אתכי׳ח תיליל יל ׳ז * הז חסונ רמאיי

 ?לוכ ׳עונ יהיו רמאיו אתיינ ןאכ ךל תיל אנסזיאו קלוח ןאכ
 י • פ״גהשע*ןכ?

 ישילש קרפ
 הרתה קסע תלעמ הלעמל הבגש יאמ הלדג 0^
 ההכגל יפיסות דוע םימיה לכ תחזתשא שארל
 רבחתהל שדקה בר ח״ר םזי תרומשא שארל תאש יתיב
 אכתי איה ישא המע כ׳חאתולעלולארכיתכנכסע
 הזיע ןויבח זועב ייאל ומא !הלעתי אהרטעז אהדתככ
 איה ףאו לארשי תסנכב קקחנו דמיע הלעמל ונקידו
 ש׳מב ךבגל 'נרע/יא ארכ יאמב יזח 'תי יל הירמא בישת
 תיילע ןמזכ ש״כז םימיה לכ הזו • תתיקמ המככ רה1כ

 ש׳קכז תממחתא יכה אשנ ינבד ןוהידבזע סופכד ח׳דנ
 • 'הל םיקמ אצמא דע ׳יגו יניעל תניש ןתא סא ה׳עהד
 !י,יחרב ןפי ומוקממו ׳יתחרה תא ררועת אוה יכ קפס ילכו
 ייא דכו לז חלשב תשרפ רהוזכ ורמאו • סיגזקתכ ש׳מכ
 ה׳בקכ היכ אעשעתשמי איתא לארשי תסנכ ארפצ
 אלא אדוחלכ הלע אלו דכחד אטיכרש הבגל הל טישיאו
 ח׳רכש קפס ;יאו :'טו הדהכ ןיפתתשחד | יניא לעל הלע
 אילפהל דע התראה הברת ךכ שאר הלעמל הלועה איהש
 !נראיכ רשא אוה סג ףסונו • הדהכ ןיפ/יתכמד ;יניא לע
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 אחבש ג קרפ
 תמשנל הלעמל אצמנה בי יוליעה ב ןירפכ הלעמל
 ףתתשהל ויפוי המו טיט המל שדחה םזיכ ע׳גכ םיקידצה
 םימיקמ התכב דהיזכ וראיבש ומכ תחימשא שאר3 םהמע
 םגג אעשעתשאל עיגב לאע ה״בקאיליל תיגלפכר
 אתייריאכ יעלימלו סקימל שנ רב3 הי3 יפב ןייכז אייקידצ
 יפל יכ קפס ןיאי הי3ק3 ןיתי׳נ זה3ט אייקידצ 3כז ה'כק1
 םתקלח זע־יישי ךכ ח׳רב םיימשכ גישמ לשא בר דליעה

 עיזחנחצכ זעיכשיז בדיז3יע ותמשנ תא תולעהל *ותא
 ץיקה תולילכ ומצע 3ע לקמה ןא ה3א 3כ 3פ יכ • זשפנ
 /יזיהל םיזיזה שיא רבגי זיככ ול תיר׳משא שאר3 רימפל ח
 שרקה בר שדחה םזי .תרומשאב דיתפ3 רכשנו זירז
 רקי3 ונרדיס רשא ה3י3ה ןזקי^י רדסב תוגהל

 סב חס תא ונראיבש ומכ הבוהאה תחאה תראפתלו
 ביבח אוה רשא •ט תוגהלמ רטעי אלו •הזונגהדמח
 םע קפרתהל העיילע /יפכ הדפס3ו הת׳א ןיכה3 דאמ

 • הלפתכ כ*חא הדוד

 רהוזה ירמאמכ /יוגה3 'ינישארה םידיסח גהנמו
 3יע3 םימושרה חיר דסב םחכדתה

 3כקסוע ברב ורבדיו וקימעי םכרשא ה3י3ה/•׳רופסב
 םירבדה ית?3ע/י דוסב אנ א3 םאףאזת״רדיסיתו3ע/י

 ורבדי סחחמ *תע עיזהש שי סא סגו • ן33ה איה וז ן/יאירק
 /ייכ3מה רדה םיקלח כ'יב ליעל םימושרה רהוזה ירמאמב
 ירוח ינפ3 ישומש /י3יח/יו •ה/יעשב הוצח הביבח יכ

 ע״עב /טש יקרפ ד״כרמול חיר םוי תי׳משאב ויתיאר
 /יאז הנועב /יבש יקרפ3 םוקמ המ ימא3 זי/י3אש יכנאו
 /ירימשאב בושו • 3ע/יו הידב אלממי י3א הביש/י ה/ייהו
 /י3צכח רר!ע3 /יז3זק םעונכ ח״רלשיתלהת רישי רקבה
 אחבש ררושל י/יגהנ יכנאו םיענ 3וקב ריש3 ן'ורשה

 • 3? ינאזנז3 ס*יה3 אחינורטמד .

 טי אחינורטסד

 אתפלמ

 ןירהנ

 איירבח

 תעפשמ
 יפג־נ

 תא

 ןמ י/ימי3ש י/ינינפש י/יחא אדיקי
 יכי/יו3 אה י/ייער/יא ןיב ןיגב

 • י/יי/יא
 • ךי3ק3 ביא/י אנאו • ןי3בק3 יאפנא
 3יע/יקי3ס א3 • ןי3 ןמז יגס ןיגב ןמ

 • ךי3עב3

 • י/ישת3 יחצ ןאמכיה • יתיב י/ימ יד

 ךינימ ג-יכשמ י/יימ3 יתא יאדהכ
 " י/יחבש

 ;ינא הרשעמ א3י3כ ןיב • הריפס 3כ
 • הרטע קחצ3 ת:א • אריטנ אגיי י3
 אעיטנ ךיב אריפס 3כ אעיננ איה יד
 יאה3 וגב ?ג אעיגס ךי/יומיחר אה

 • אעיק/י
 אר/יכ אהת /יא • יאשפנד אתימיחר
 יאשדזק3 3?עיי 3אעד ךיב • יאשירב

 (יכ .

 היער
 לט

 רעתא
 תרב תא

 אתבלמ

 המ

 • ישיד החב3 ףיק/י ךיב
 א/י3!/יב י3יד >פני>א/ישינכ 1רשיד
 שזשק ןמ •אטישק /י3זא אדח3

 י3כיה י/ירכ י/יכיבחז •יתמיחר י3יד היער • א/וריפש ךי3וכ
 •אמיאו אבא רבעא אתיעיס אקי/יעד לט • י/יניכשי3ידא/יננ •י/יבמתיבו
 .אשמ אה • אתשוגדירשסתישלףיא

 • אמ3עד דוסי3

 אמירמוג שמשת יי אחיחר קידצ רעתא
 • התשנ חרפמ יוה3 אתיב 3ייע יוה3

 א3טב יאשח ילמתא; • ה3רעו ץק /ןך^תא
 הוהד •א3כיהד אח/יפ יח/יפא

 .א3זחב סי/יס

 הביבח >3ימ 3בק3 אבי/ימ איה ףיא את^ למ
 אימח יזה3 • אכיא/י יכה אנא ף1א

 שתתשתד י3 אגיגר המי סיסב המ • אכוטב
 אה • אג 3/יב רזיח רמחא • א גתכ

 • אגרש ן3 תירדס

 ארפיש 3כ חתמא תיחא אריקי ס3ש ללטמ
 י3 ילחאו לוע ארדהל לוע ימיחר לוע

 • ארוהנ
 אתילש ןויצ זגב בית אמלש ריבע יזה ^
 ייח אתכרב • התתל ריקפ ירש דכ

 •אתלעל

 קלתסהל תינש וידי לגטיל בישי םויה רי^ה3ל
 תידהב זיה1 תארקל ןוכיי קפסה ןמ
 יכ ךא יכ תסמה תיבל םיכסהל ןיליפתבו תלטב שדק
 ח׳רבו תיתבשב הנה םימיה לב זז המכסה יקי הלדג
 ׳הזזב שימ םעטמ זע יתיז תאש רתיב הל החכ /יעי ףיסות
 ירח המוד ימאו קחצי יבל חתפ לז ב״ע ד׳יקףד יתקחכ
 לארשי ןוכיא ןיאכז ונילתכ רחא דמיע הז הנה'זגו יבצל
 ןת !הייבג יזהיתל אד( הניכשה ׳יפ) אנטשמד טזד
 לכב יתא ה״בק אתולגב ןיכיאד בג לע ףאד האליע אכלמ
 א1ההב אלכ/יסאלו !היילע אחגשאל ינמזו י/טשו יחרי שיר
 אכלתל הילח אפיסכ והיאד !הייבג] היל תיאד אנזכשמ
 הרכ 'לטנ תדבע המ הילכיהמ אקפא אתינחטס אחרסר
 אכלמד אתעדד ןיגבו היל יד אמיחר אכלמד אפוסכ הילח
 לע אכלתר אתיעי קילסדאתעשבאהדיבהיקבשהלע
 קילסו ןיגרד תיחנו ןירגא קילס אוה הרכ לעז אתינורטמ

 ןויכ יהיילע אלתט טקונ ןיב אחגשאלזאלכתסאל ןילתכ
 היל ליזא רתבלו אלתט ישסיק ירוחאמ יכב יראש ןזל ימחד
 אוהה אכלתד הילכיהמ וקפנ ןיניאד ג יפא לארשי ךכ
 יקבש זהיילע אכלמד אתועילד ןיגבו זקכשאלאנטשת

 ןיהמע

 ללטמ

 יל

 ריאהבו
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 רתויב כ״.רב השודקב ־והזחל ג קרפ
 יתהלז לסרתהלז הנישכ אתינורטמ לע אשידק אכלות׳תיעי קילסד תעשכ ןיהמע

 אגדד ע ־חנ תיעבגה לע ץפקת ן יידא קילס לארשי לעי
 היילע יאלתט יטסיק ןיכ 'זיגשאלו׳לכתז*ל ן ילתכ ןיילסי
 רפועלזא יבצל ידח המיד ד׳ססיכבו יראס ן ז3 ךנזיד ןחכ
 הז הגה אלתכל ארג׳אסי ארגיאל אלתכמ אגלדל םיליאה
 חיגשת תזשרדת יתגגז תזישנכ יתנכ ונילתכ יחא רמוע

 אוזדח זעב כ*גבו זהיילע אחגסאלו אלכתסאל ׳ונולחהןמ
 םזיה הז ירמא 3ארש״י ארןיעדךנאדאמייאמהכידחמלז

 • 3'כע ט החעסנו הליגנ ׳ה השע

 3ע בצג ה׳בקה ח'דז /טפבש סריאכסשמ ח^ו״ל
 ינפתש דע יהב אחג0א3 באתל שדק םע ישאר

 • רימאכ אמיי איסהכ רימי אמדתועב ־ק
 .חיכ /ישחקכ רהזה3 םדא 3כ ךירצ הז 01ן 001
 ליחה ׳יתיבמ ר/יוי תכשז ת״רכ /זנככה
 רוסאד רהיזכ סמאש דעהרית♦ םסב סשמ!י©טלע
 יהכ א/ישינכ יב ־קוצב ז3יפא א/ישיגכ טכ אלד/ישא3
 שיא 3כ ה3א 3כ 3ע יכ • ד״סב /יבש יקרפכ ינכראהש
 'דיבע3 דיא רקטכ ריתע3 יראכ רבג/יז ו<ר סמכ י3ארשיה
 • /יסגכה /ייכ3 סיכשה3 רחסה יריעמ איה אהיש יאר©
 אלזטכ ףפיתסקל ירה סיתיה 3כ ־קכ סיד ןיאש סא ףא
 יכ אוה סג ףסזנז ־זכי3/יכ רחארתיעה א/ייכמיהמד
 /־.אש ר/ייב? סית׳ה 3כ ר/סנ 33יהת 'טצה םע תודסחתה
 ׳יבצכ ז/יחק3׳זצתי 33הה/יא ס ןיריקש ח״רב בגשנו׳לענ
 סיגישארה סיעכח זרדנחההמכזךלחתרדהסעכויביכ
 'סנכה /ייב3 אכ סאש רמא3 הרמה 3ע זזירפהש דע רכרכ
 • 33פ/יי כ״חאי ריבצה סע הלחת 33ה ארקי 33ה3 ךימס

 ןפ ח הדת חיל ימצע אטי א3 ׳ת דמב יחירה רסא 03זאי
 ׳רקי/ימה 'ירגדה׳רדסכ 3עשה הסג הז3פס רקיעה הסעי
 תלעתל */*ימרת /ייי3ע ה3א לכזיהחסדזשאיהתאת
 רכה יה ה3פ/>ה/ירוח רחאללהה תונמ רקיע)עדמכ יזמ

 סיגיק/יכז היזב ש״תכ ן/יחה םע םינפס םיכפ הדזמ ה3כה
 /יזיא /יזא3י3ה תיליכקת תינשה תרכזיהכסהיגש זא 'ב
 יזיכ׳זדהאי תדות ׳ ירכיזימ /יימש דש דמכ סה 001 /יויא 3א
 לל׳ה 'ארקנה הלכה תא תכ03 לל׳זיה םי־יעיא/יאז ירתאו

 ד׳ס ה3 ןישתת3ז 3״3ה איידעמיגכ יג״דא ד© איהש
 סיקת הע ח/יעתי ן3ה3 ראבנש למכ יממיד תירמ ג׳י
 • רבדה עק/ישי תלפתה סרוק ללהה /יא /יירק3 שי
 3׳ו קיר׳המ שידקה ברהל זדיהות דיעיה היה הז3 התחמו
 ן3וסןניא יכ השס ז/יאש התךדימכ ביכה למא3 זכחיכח
 יאלס י׳ע ה3ע/יה רמ ׳3 ךירצ ה/יא ןכ3ז׳מכשהככ״הב3
 /טמש א3 סא/ינידי אלהסדקמה רחאלזרומאמה׳ידקהל
 ןטג רדסי ריסי 3ע /ירדסמ תדחיימ ה3כ/ית רדס 3כ יכ
 ד־ס 3קלקמ דירממ זי/יאירה םדקזמה לתא/י ול־או
 ׳תקה ©וי השירקב זטי״אריהשיאה ךכיעלי-כ״עת׳מליעח
 ©רג/ת יתלכל עדת חסימעלהדטגכ רואנ תייהל הזה

 הנישכ

 הגס ןיאו סיבי שח ןלה רסא הכרה הכמ רכאמ איה דשא
 ישאר 3ע /ידרת תלשלתשמה האלפנה הראהה ת/ייאמ י3
 חכחתהכ 'שא יתפשבו יח־תב׳קנכה /ייכ׳שידקכ שדק םע

 • ה/ייא שיח הכזי יסצססע
 כ״סב3 םיכשהל י םיהמכ סיכליהל בזס גחגמו
 שאר רדה ־תככ יריש תיליק סעסכ ררושלו
 שדחה סט רשא םימחרה ירעשכ קופדל שדקה בי סרח
 ןימל/יינש ודי בישי ןכ ירתאו •רהוזכ רימאכ ח/יפ"
 רדסי תאז /יא ןטיאל רסאו סחה ׳סזדק לש שדקה תמשכ
 /ייברעכ הלעתל !תרט רשא שדק יארקמ ירזמ תומשה
 תירימזה דרס כ״ז*ידדסד .ןללהאיה זזן/אירקזש'ע
 י שפנ יכרב רועזמ ח״ר ׳זרימזנ רמול שח השחק קמיגטכ
 םיתשב 'ה וב דמאנש אזה סעטהי ׳וכז טיק לכי 'ה תא
 'פסיתעה שפנה לע סנז י הלשמ לכב זתיכלתי זאמ ןיכה
 דע 'לפתה ראש רמאיי יישפנ יכדב ימיל סהל היה האנ יכ
 'חלכ הלפתה תלזגסכ יכ ןיכיז ח׳י הלפת ללפתהל דיתע
 זתנייככ ץמאתהל רכז גז חרז אהי ׳יעלו חצנכ הלזעה איה
 ורקיעל חיסי קציהתגמ רשא התב אביו הלעי רזעל
 ץראה לע ריאהל איה איילג/זאראמלעלחידס׳יכ התע
 חיכוה אל סא ־קיפלז תיכרע תלפתב סש יתאיבש יתכ
 חי.דו ןתנ ת יעיגת ט ית׳א ןידיזחת יילת רוקעיש סרוק
 ףסזת׳ליפתלע ןיהזת אל ףסומ סדיקאט סאו הלעמל
 ךתד• אל םג ףאי הזמ'לעמל הז ומצעל שידג יחא לכ ינ
 ברה ש״מכהכ/יאצלז הלעתה ץ״ש תיזחל זתעי ן ׳יכל
 אלז הלפתה לכ עמשיש קזכל לכחש א׳אש ד"בק ןמיסב
 יכתאי סג ףאזסיקסזפה ש״תכ דחא הלסכ ז/יעד חיסי
 איה הלכה דפ רבע לא 'יאהלמ עיגי המל יקב איהו ליאוה
 םא קפזזנת איה סא ףאז יחילשבמ רתיי □ היצמ רשא יתצע
 קריזחמ קפסה לעד סינירתאס בח ומיכסה אל זא ריכזה
 'אש יתלפתב ודתיעב ח׳ימ רכז אלש ץיט ריכזה אל יארה
 בזשוח׳ר לש ריכזהל זתלפת ךיתב יתעדכ היהשרכיז
 ןנידמא ׳ארח יתיא קידחמ ןיא אל זא ריכזה סא קפתסנ
 איכי אל סיתתה ש*יז יחכשב רפיס ידיכזהי ליא©
 הרשי הנהכב חהלא תארקל ןיטייולאתחמ ידיל ימצע
 ס;יה תשודק שימי אל סחה זילע שדקתה תהי דיהתי
 ןכבו זניזזע "ניבשכ ׳לעמל אצתפה בדיילטהי מיע רגנמ
 ריכזהלח יבבל ריסי אל מיה1ו ׳ה סשכ׳רשל זדתיעכ תאזכ
 אלאזזתזסס ידיל זאכ אל ט סחה תשזדק ריבעכ ףסונה
 םהיניע תיארמ חסו הריתה ןת םהידי יפר רשא םישיאה
 'אסכז׳ויג ירזיא׳דחה סיי שדק׳רירה טילשיו ׳תיכל'יבשהמ
 הפשה ןת סירכד ןהז ימיא ?ה דעימ להאב הרטע דובעל
 זלעי אלי חקפי אלו ידסח אלוהדתילת סיסנא 'יצמ ץיחלו
 סינישארה ולבג רשא סוט תיגדק רטזהל םלועל בל לע
 שדח סג לוחסגסהליהיזסלה6ור1אסמל*©גכאלט
 םליכ
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 כ י ללחה רוסנ קרפ.
 ןק/ינ רונעיז םיקמכ ןכלעזרזכעיזד תידע ג׳יכ ומכ י שחק אס המ ימאל תנטת סאב ןיא •צ הערל ןי* םלט
 ללהבש'יקספכ ס ג׳לק ףר הכד אדדאכזיאיבז • ללהק תחמ ידיל םיאב המה ןכ לעי ועכטזקה״נרא המ לעו םויה
 ׳טדומר׳כידגבזדסבמדפ׳זכזתייתאדקדנזמיןמןמ קקעתי רשאכ סצקעתהב םשא סכללאזצתיאלי !3א
 רשא ז :המש ראובמכ םיקולח םהש א\׳ א״וד אכקיד ינוקרי 03צא סידמיעס םהירבח תאמ עברא 3ע ךלוה דבה לזמח
 ן יסל ןיכי הימוחנת דזסמ קוח המכח תזק ולעתכ אב יאה ילטו וגיתיכא יהלאו זגיהלא עמשנ ה״קדכ ליק רשא י

 :ןרדיס הזז םהב רשא ׳זחזוצ׳ז יחא ריכזתל סבל לא !תיסי ילוא ןיידעו ילואו
 ׳בןזקת :ח׳י יתארק רצקה ןמ ׳ס 71 קת 'ישעכדי׳ישנאה ןכ אל • דעכ רפכי בזטה ׳הז הרזעה קחסצ
 אל יל ה1הי'ג ןיקת :ה*י בחרמכ יגנע י תשזדקסניעדגנעשימיאלדיהתסכהססונ׳החוררשא
 תמחל בזט ׳ה ןזקת • ירזעב יל ח1ח* י ?ןיעי;יס־יקתי ןכבו הלעמל הב השענ םזיה הלפתה תניכ ז םויה
 'זקקת •׳כ קווהיב תזסחלכוט׳זןיקת • אהוחיב דזזחל וכרטצי אלש ידכ המיקמכםזיהתשזדקריכזהל ן
 ינזככס׳ח ןוקת •'ליחא יכ • חוהי ססכ ינטבס סיוג לכ לחאמ הלטבל תוכרב קפסכ םילשוכ ואצמנו הלעתה !
 סער ׳ירסדכ ינובס 'טה ןזקת :חיחי ססכ ינטכס סג דחאכ ורה ימיכ השעמ היה רבכו• ול התלעאל הנושארש
 ספא א״זב ןיא םלועל יכ לעו • חוחי םשב סיצוק שאכ ביכ ול לאשו ףעזו רס ח״דב ברה יגפל אכפ םירבחה ןמ
 ג׳יה לכמ הראה שי 'טה ׳תואכ םלואו אנקיד ינוקית ׳0 ימלחכ ןוירקא רעאל בישתו םויה םיפעוז ךינפ עהמ
 'דה ןיטל ונל התיאי ךכיפל ג״י ׳תייאהז 'ט םהש ןפואכ אל עודמז ברה ול כ׳שה זא ס.ק לכוא אל ידס 'ת ינגתנ
 דצמה ןמד ׳סה םדיק רכזמ ןדסח'לועל יכ ׳רכ ׳ופסינה אכ אוה יכ חחגמכ לומתא ־ןתלפתב זכיהלא תרכז ה
 ותניט ןכתי ןכבו ס״הלז י׳ראה ירוגמ טלכיקסומכ ךווג ירחא התיא התכלפה יכ התאו הכלמה תא תולעהל
 כרה ש׳מכ׳יפסונה עבראל ןיטכ םס רובעיו תניט ׳וקמב םוק לכוא אל ׳דיכ 'ה יננתג ימאל הרענה הקעצ כ״ע
 ג״ימ ללהה לש תחמ 4*יד זז הניחב הלוגס רתייש יפלו • ל׳ז אהיו תאז לע ומוקממ יתח טל דרחי העיה םפג לעבו
 ןיד אלו אבס ךרד םתוא "יימיא ינא ןכ לע רטעחד תחמ תא ייניע דגנמ שית♦ אלו סיהלאל זוע תתל וחורכ ריהז
 ׳טעיח תודמ ג״י ןכלו • רטעיח ת המ ג״יה ימכ הניחת ןישילחמד ן וניאל חו ו״ח אקליח ששת הידעסב רשא תאז
 רתוי םתויה יכ דזחיג םירמאנ ןיאו הרשע יעכ ןכלו הרצ םויכ תיפיתה קספכ רהוזב ם׳מכ אליעלר אהלחי
 ג״יה ןכא הלילח ׳ינוציחה ונהי אלש דחפ חחפ סס ׳זעהג ומש יבשותו ה יארימ םיבר ןכז׳יתילשז ה״כ תכ ת*כ תכ רצ
 לעו דחפ היה אלו הפי סחכ יכ דחייב םירמאנ ללהה לס יתלבל ללפתהל דימע סרט׳תיפסכ םינמיסו םינויצ ישע
 ךירצ ןכיפל רכזה לש ג״׳ה ךישמהל אוה ללחה רוס יכ :הבוטל הנורכז תאתילעהל וחכשי
 ומכ םלועל םוקי סיכלא ר״כדזרובעד וחב םדימענ חמיאל יכ הריתי הנוטב ןטי הלפתה ן־״ש תייו?(י131
 ארכזדד ןילימד ימיעה תריפסו שודיקה דוסב ראבנש הלהתו הכרכ לס לע תממורמ איה

 :רהוזב ס״מכ הדימע יעב האנ׳ לכה ינפ רבע לא א׳זד הריבגהו דסחה הכ םיריאמו
 .תחע ללהש יעל ןכתי םירבד לש ןטשפ יפל 0^1 ףאו ונ*ה1ז רעאל רכונו זירז תייהל ץ'סה סג ךירצו הרסחו

 שעיז׳ש!עז השע רשאזיתיאלפני ׳ןימ לש וחכש !תזאןירחחמ ןיא וריכזה אלו יתלפת ילשה סא ןידה יפלתש
 ׳וכז ׳ ירמועש 'ה ׳דבע יללה 'טמיסז ׳רימעכ תודע תיצמו 1 זיס ש׳מכ וינפל ןיפסיקה תלפתו ליאוה רובצ חרוט ינפמ
 הניא הכ ימשר היהיס רבד הז יאכ ומצע ךומסל רסאו ידס יפל המצעל שרדנ 'א לכ יכ זגבתכ רבכ מ'מ ז׳כק
 םיקסופה כ ור תמכסה ותיבכ אוהשכ דיחיהו • הדימעכ ס׳ימשס ו״ח ןתנ תועיגמו הזב הז הלעי אלז םתיילע
 תיכב אוה םא ןכא ףסכ אלו הלחתכ אל זילע ךרבל אלש ז*0 ס<עס סא יהימו םלוע׳ועזרז תחתמ ץ'ראה לעו לעממ
 המי ותייקל דיחי ריפש יצמ תסנכה 'יבכ י שיש לכ תסנכה ללפתמו דז יח וניא׳לועלס הוב סמפ ןידה׳חלב ללפתהשכ
 ו״רנ ירומ 'יכרכ חה ומע חמאיש רמוא יליפאר ורמאש ליקב ללפתיש׳לפתה לע ןעמ א1ז דטצה חרוט יגפמ תינש
 וליפא ישנהו רבתסא אלד בתכו !יתוכ ושתכ הז לע רערע :ל׳ז ם׳כחרה םשב רוטה ש״תכ םי
 המרג ןמזהש ע *מ ללה ׳יהש ןמצעל וכרבי אל הרשע ן ה המיענב ן״שת ךרבי הלפאה ץ״שתיזח ך/ך^ן
 הפשנ ללהה תא תחקל סל לא ןתי יחהו • תורוטפו אוה ונרזחהש רחא יכ ללחה תא אורקל השירק
 המילשכ יכ הניכש לס הרדה דמכל׳שחק המיענבו הרורב • תינשה תרבחמכ סהו הדח םע םינפכ םינפ הלכה תא
 לארשי אנ רמאי רמזא רטצ חילשהש זגהנז ונל ס1לם היהו י׳נדא הלכה תא חבשל ללהל ל־להה תא ןידוק ינא
 רמיל ריהז אהי אריה שיאה׳3ואו׳ט1׳הל זדזה׳ינווע להקהו 1ל ןיכי'הרסב יתירה ץ׳שהסאו :ל׳לה דפסמכ הלועה
 םליעל יכ םגו לארשי אנ רמאי יקוספ רסצ חילשה סע היאל אוהש ללה׳ה ת׳א אירק״ל ת״יכ הכרבכ ןיטל
 יכ עבראב יב םבתכ רככ יכ הזב הז הלעי אלו !דסח ל״להב תפשזתב התראה חלוסה • הנטתד הלהבש
 םינוילע תיואמ 'ד רפשמ ןהו זמר םש הפ םירכזנה כלזעל תקתקתמ אי? ןכבו תוליצאד תטלמכש י׳נדא חככ׳יס
 סיכגשנז ומכ



 ח״יכ סיפי תוכיראל הלוגכ ג סיפ
 ח״צ ה*פב־ ן ריכזהלמ אוה ערגי המלו ל׳נכ דאמ סיכגשי׳
 אנ העישזה 'ה אנא סמ אכ 'ה דוסכ אבהז • סיתפב
 ןיוכיז תוכלמה ן׳מ זהיבא בדנ הילא ןוקירטונ אנאב ןיזגי
 סש 'יג ונ׳ל הויהי דימל •ןילא י׳גב ראייז הריציב 'ה ל .י
 דע׳ריציד תונותחת 'זל סיתיכעכ גח ןיכא ן יוכיז ה׳יהל י
 ח בזמו • הישעד תינישאר 'ד תראהכ ןיוכי חנזמהתומי

 ׳ י :הריציכ ןכ ס נ אוהש היזהי לא'יג
 רחא חירב רתאי !יתכלממ לע סימי ךיראי ?ז/^ילן
 ןאכ ןקת־םהרבאו קספ ללהה רחה י
 רמאיו •לככ םהרבא תא ךריכ ןךןןךין םימיב
 יהי ןכ זנייחיז ינרמשי הירגבז ד:יד:י
 שפנ חיכ רשא םלוע ךלמו יי ; יי :סייח'יהלאינפלהןזצר

 :פ״ג הז לכ רמאיי ן מא יח לכ
 םימיכ אכ ןקז סהרכאז קוספ ןמ אצוי הזה םעהו

 םימ ן מ תילד א׳כ ןמ תיכ ןקז ימ ? היוהיז
 אתיכ אפלאכ תילדל תפלחתמ איה יכ הנסחאה סימיכד
 ךריכ היוהיו.ןמ היל • תימד תויתואכ ריכב ק׳יחד
 עדונכ סהרכא תדמ דסח איירטמיג ךיכהי ןמ דוקנהו
 ומצע ןיכיו תיש זאיצזיכיחאל • לכקתתשידקסידמיאז

 :ח הלפת חסונ תוצרלו רותעל
 ריכא קחצי דחפיסהרכא יהלא 'ה ךינפלמ ןוצר
 העש אהתש קראה יהלאו םימשה יהלא כקעי
 ן יימ תויהל ן זצרכ ךינפל יניתלפת לכקל סימיד תעש זז
 והער ינפ דחי שיא הלעמל םידוד תנהא ררועל ןיכקונ
 זניתלפת תלזגכ חככו • תתלועה לככ עפשה חכרתיו
 אככ לע תיייאמל ויהו םירואה טפשמכ ךינפ הריאה םויה
 ןישש הקרצכז ט׳פשמכ הדעסלו התיא ןיכהל ותכלממדזד
 החמצ איצית ן׳ראכ הקדצ הגנכ אצי דע הכ אצמי החמשו
 ןח תדל תייה דע אשנתז םורתו • חימצת היעורז הנגכו

 םיכלמ ינכ ונל ונילע עפשוי אוהה עפשה ויזמו 'א רתככ םיכלמ 'כ שארל
 ן״רנ לע םימחרו העושי עפש ונמא־ לחר
 ׳ארי ךמש תא הארילו הכ האל ונככל תא ןנוכל
 היהו ונערז ערזו זנערזז ונחנא ת;יאכ ךרכעליתיממזרכ
 'רמגהו דסחה ירש םישודקה ךיכאלמ ינשל זועמ רוצל אנ
 כיואה דגנ דומעל הזה םויהכ ־קיחכ ספ לע רשוי יצילמ
 ם יקנ םדלו סיכזנג סימל אמצו ונילע ןיטשמה עשרה מ'ס
 אנ הצריו סאשת חורו םרזת ךימק ססהת ךינואגכורכו
 ריעשה ןכרק תמגוד םויה ונתלפתכ וניתותפש חיש ךינפל
 ן־קו ףוס הזה שרחה אהיו ונילעמ גרעק,לה זוזע ץיפהל
 איכת ׳לוע בהא ונישפנ ן,•ידכל שארו הלחת יניתרצ לכל

 ידימ היהו רוכזת םינכל תמא תירכו ךתלוגס תדע ך יעל
 תווחתשהל רשכ לכ אכי ותכשכ תכש ירימו ושדחכ שדח
 חימצת הרהמ דח חמג תאז סילשסיכ ךדוככ תייה לומ
 ולע ז ינירובכ לגיז וניניע וארי ךתעושיב ססת ונרקי

 םיעישומ

 זהכילמה׳הל התיהז ושע רה תא טיפשל ןויצ רהכ םיעישומ
 מש> דחא ה היהי אזהה םזיכ ץראה לכ לע ךלמל ׳ה היהו
 ךתרות ןעמל השע ךנימי ןעמל השע ךמש ןעמל השע 'א
 הייוה׳זמש יפסיצ ב׳י׳שחק ןעמלי ןתשודק ןעמל השע
 ויהי םישדח ישארכ'יכםיריאמה ה׳יהא ׳ימש יפסיצכ״׳ז
 ■ ילוכו יתלפת ינאו 'וכז ׳ה םעזנ יהיו 'וכו יפ ירמא ןוצרל
 ישארבו תשרפו ׳כשה םזיכ ז 'פו דימת 'פ סחנפ ׳פכ ן ירוקו
 תירכ תכש לש ןברק תשרפ ץרוקש םעטהו סכישדח
 ידכ חיר תשרפמ רתיי תסקל םיכירצ זניחרכ לעש ינפמ
 ונאו םיקוספ 'האלא ח*רתשרפכ ןיאו ירכג ׳ד תסקל
 םיפיסימ ףיסוהל םיכירצש ןויכו ארכג לכל ׳פ ׳ג םיכירצ
 םוי לככ אכיישו הל ךומס הינפל הביתכ איהש דימתה 'פ
 'שרפ תורקל ןכ סג ןיכירצ חירפי דימתה׳פ ן ירוקש ןויכו
 ךא ארכג דחכ הרותכ םיגלדמ ןיאש סיתנב אוהש תכש
 רבדיו 'יקזספ׳ג ארוק ןהכהד ונייהד גלזד השרפה 'אירקב
 תא 'יקוספכ רוע ארוקו ת־ימאו ארזקורזוח יולו תימאו וצ
 יעיברו וירוחאל גלודש גלזד 'יפ והזו הפיאה 'ירישעו שבכה

 : ףיסה דע םכישדח ישארבו ארוק

 ׳ד אורקל םיכירצש ינפמ ןכ תושעל וירצוי!!
 אלא וצ תשרפב ן יא ולא תוישרפו ירבג
 ישארכ 1 תשרפבו םיקוספ ב תבשה סייכו׳פכז םיקספ ׳ה
 םיקיספ'גמ דחאל ןיחתיפ ןיא לייקז םיקוספ 'ה סכישדח
 םא סיקוהפ השלש דחא לכ םינושארה םינשכ !ארקי סאו
 'גמ תוחפ פכ ן ירישמ ןיאו םיקספ כ אלא׳פכ וראשי אל ןכ
 וירחא הלועה ורמאיש ארמגב ש׳מכ׳יאצויה ינפמ םיקספ
 וצ 'פ וארקי סאו :םיראשנה םיקספ ׳כ אלא ארקי אל
 םישנא ׳כ סהכ אורקל םיקוספ 'ז ןיידע ראשיי 'ינשב הלוכ
 ינש אוהש תכשה םויכו 'פ ׳א ארקי סאש םקלחל א׳א
 תוחפ 'פכ ןיליחתמ ןיא חירבו ׳פמ 'כ וא 'א ׳פו םיקספ
 ןושארה םע ארק אלש :רמאיש םיסנכנה ינפמ םיקספ גמ
 תישעל וכרצוה כ'ע השרפה שארמש םיקספ ינשה אלה
 • םהילע ןיפיסימ ןיאו ורבג 'דמ ןיתחזפ ןיאו• 'זנהרדסה
 תשודקש עידוהל םירבדלש ןטושפ יפל אתלימדאמעטו
 ןיפיסומ ןיאו השלש םהכ ן׳רוקש ׳הי ׳במ ףידע שדח שאר
 ןירזק ןיאש בוט םזי תשודקכ 'ותשודק ןיאש רמול םהילע
 םלוכ םילטכ ןיאש ינפמ ריבצ חרוט ססמ דועו'ה אלא
 ןיריטפמ ןיאש ןכ םג םעטה אוהו םישנה אלא םתכאלממ
 עיסזה ןתכאלממ תילטכ םישנהש ןויכ םיקמ לכמ איכנכ

 • ארבג דח

 שארב 'ליז סמא א׳ע ז׳ר ףד להקיו שרפ ר 1
 'שמש ןינכ אתלת לע דח ףסיתאד שדח
 ארהיסלע ארוהנ ףסיתיאו ארהיסלאנמז אזההכריהנר
 םה ןילועה 'דש בתכ ליז ברהו • כ״ע ףסומד אזר ונייה
 םיחרי םיידש דסיכ ויתזקנק וכלי שודקה ךלמהתמיעל
 ןכו השרפה תאירקכו •םהבש תורןבגהן סירקחה(!?
 ףסומב



 1־
 יב זז השרפ .תכחב ןיוכל ןיכי 'ה ■דיסב אבה • ףסומב
 סוש הלש רתכ ךלמה לא היש התיה הלח/יב סימש תוכלמ
 ׳ירבד התכ הנמת !רכח ךכ רחאי • םינפכ םינפו ולש רתכל
 ןזע רג םהמ עדונכ דכל ולש הזחה דגנ השאר ת>יה דע
 תא יטעמו יכל הל רתאנ ז'עז גורטקה םהמו ר׳הדא
 רועיש הכ היהי אלש ךמצע תא יטעמו האירבל יכל • ןתצפ
 • ׳וכי האירבכ הטתל םהש םילעושל שאל תישענו ותת>|י

 הלפתכ תחא תיילע 'ב הל שי שדח שארב |ך ]ר 1/1
 זכירקת סכישדח ישארכ ז סזו ףסותכ כו
 זכ׳רקת יהזו ג״וחד ׳ישאר ב הל שיש לחר איה • ,הל הל׳וע
 ןיאו ׳הל ברקתתו הלעתש התזא םילעמ ינאש 'הל הלזע
 ׳הרכא םה םישבכו םילא םירפ רמאי :ללכ הב קלח םירזל
 ןתיל אוה תאטחל ריעשה קנעו • ת׳גח רגנ בקעי׳ קחצי
 הניחבה םכיתמ סתילעהלידכ ׳ילקה לא שעמ תייח
 דוסב םהב תשבזלמה הישעד תיכלת תיהש סכיתכ איהש
 לכמ לטכהל םתע עיגה אלש ןמז לכו תיישקה ינמס א'י
 אל סא םהבש הז תייחה תניחב 'זלעהל ןילוכי ונא ןיא לכו
 הזז • הלעתש ׳דכ םדימעהל תצק תייח הזיא םהל ןתיי
 זנא ןכבו םהלש תויחה קלח אוהש ח׳רד ריעש קנע אוה
 אזה ריעשה ןכלו םתוא היחמה השודקה תולעהל ןיליכי
 םגו הפילקכ אוהש תאטחהו ןועה םיקמכ אוהש תאטח
 םהבש הניחבה התיא רהשמי אטחת תויהל הנווכה
 זבירקהש הלועה יכ •תאטחל והזי םהיניבמ התולעהלו
 יכ ל לכ קלח םהל ןיאש ביתכ 'הל הל1ע ובירקת הלחת
 דירפהל םילוכי ונא ןיא ןכיפלו •׳הל לילכ הלוכ הלוע
 ונאש ריעשה אוהש תאטחב ןכא םהיניבמ הניחבה התיא
 התוא ונשריו התיא הלענ הלע תצק תייח קלח םהל׳יגתינ
 'רתאר ן יניא ן יליא םינש רקב ינכ סירפ סחנפ׳שרפ ת׳רכז
 והייתיחת המרג'ריעזאו אדחכ הכ ןזשמתשי ?הד ארהיס
 ןיגב אלא לוזא ןאל םהרבא יכזקחצידליאאדדחאל׳אז
 ןאמי היל ימחי אלד םהרבא שינכתא זשע ןמת רעתאד
 היליד זתיחרד ןתת חכתשא קחצי ׳וכי ח׳רד ריעש זהיא
 ארכתל ןתת חכתשא בקעי איידרוד לע ארתחב היבגל

 • הילירןשסזהיאד ףסוי יופנא

 יאתא ׳הל 'אטחל דחא םיזע ריעשו םתה אתיאו
 ארשסמי אטח זהיאד ןיגב תאטח ירקא
 ׳הל אלא 'הל ביתכד ןנינת אהו רזעלא ר״א תאטחד
 ברקתי אלי ןיפנא ארבתל רפכל ביתכד יאדובירקתא
 ראשכ ליכא אלו היל ליכאו ת׳סל אקלוח אר יבהי אשדקתל
 לכימל הימע איחא ףתתשא אלד הידוחל והיא אדו ןינברק
 םעטו • םחל והליכאה ךאנוש בער סא הלמר אזרל 'וכי היב
 תויזהל הכסנו רמאנ תבשכו ו׳כסנז הסעי ןאכ !ימיא

 רתכב 'שחתשמ איהו הלשת תלכוא איהש ח״רד בר יוליעה
 הכסנ רתאנ םש ׳יפלו תכסב וילא הליפט הניאו ימע דחא
 זהימכרכז ןושלכ וכסנ ח״רכז ול תליפט הביקנ ןישל

 הלעמכ א 1 ינש קלח

 אכ ודר תשרפ דוס ג סרפ
 "ויב'י השעמ׳ה ימ״י ח״רב יכ האר סג האר יבאז• הלעתכ
 תבשיח רמאנ ח״רבז • ריסכ ה״יוה תויתוא סה תכש״ה
 תתיענה הלכה זא יכ זתר םש שדח״ה סזיב׳ל חתפ״יי
 ת״ס תייזח רחאו • ליז י׳ראה ירוג זכתכש ותכ תיכג איה
 םעשו •אליעל שידק רמג רחא קליפת ץולחי ימיקמל
 םירתזאש ן ויכו תיא ארקנש ט׳יל המיד חיר ףסומ יכ רבדה
 דחאכ סירתכ 'ב תויהל סיזאר ןיא רתכ וארקנ םהו רתכ
 ףסימה תעכ יכ ראובמו טזשפ׳עטה 'ה רמכ וחירה רשאלו
 הלעמל אוה ־ישא ק״ע עפש יוליגמ גלפומה רוא ריאי
 לע תחזהל ףסומה םדיק םצלחל ךירצ ךכיפלו ןיליפתהמ
 • הנממ קלפשה ןיליפתה 11 ןרוצ ןיאש איהה רואה תקרבה
 שאר ףסומל הדובע רדס ןקית ה״ע הירזע םחנמ ייהו
 םדוק תתיא רדסל םימתה שיאל רשיה ןמז • שדח
 דע ילשו סכישדח ישארבו " הראות הזז • ףסימה

 • וכסנו השעי

 זניה\!תיכב ח״ר לש ףס מ תדובע התיה ךכ >^31
 רחא ליא םינש םירפ םיפסומה תא יאיבה י
 םליכ • םימימת הנש ינכ םישבכ העבשו םינש יתש יגב
 ישארל תחא הרית תאטחל יתנש ןב םיזע ריעשו תיליע
 ןורחאה בוט םיילו 'רצעלו חספה ימי העבשלו םלוכ םישדח

 דבלב דחא רפ אלא םש היה אל םזי יתיאכש אלא גח לש
 !יכז תירחש סייפב הכזש ית הנשה שארו שדח שארבש דועו
 "׳רמשמה לכ ינהכל הנוממה םהל רתא םילגרבו • ןיפסיתל
 הלעמ יח קרוז ימ טחזש ימ !סיפהו זאכ דובעל םיצורה
 ׳לעמ ימ וסיפהו ורזח שבכל םילעה שככל׳יפסומה ירכיא
 ויה הנשה שארו שרח שארבש דועו חבזתל שבכה ןמ םתיא
 תונרק ןיכ הלעתלת חבזמה בוכרכ לע םיניתנ םירכיאה
 שבכ יצחמ םיניתנ ויה ילגרתו הנשה תיתבש לכי חכומה
 הירקבו םיפסומה תא יקשה חרזמ יפלכ ולאו ולא הטמלו
 דחא םמד תא לבקמה לכקז ןופצב טחושה םטחש סזדקעז
 הנפו שבככ הלע תאטחה םד $טנ ןופצב תרש ילכב דחא
 'ינמיה ועבצא לבוטו תיחרזמ תימורד ןרקל ול אבו בבוסל
 לע דרויו אויזימי ןאכע לדוגבו ןאכמ המאב תכמוסו םדב
 עבראל ןכו קרזמה תפשב ועבצא חנקתי ןרק לש הד:ח
 םד לטנ • ימורד דוסי לע ךפוש היה םדה ירייש תינרק
 ינחת עברא ןהש 'ינתמ יתש חרזמב ןתנו 'אי ׳א תיליעה
 וטישפה ימורד דיסי לע ןכפוש סיירישהז הטמלו חבזמה
 םהב הכזש ימל םורסמו טפשמכ םיחתנו תיליעה תא

 לגרבו שארב ןזשארה השמחב רשבה םישבכלו םיליאל
 הזחכ יעיברה לגרבו ץקועב ישילשה םידי? יתשב ינשה
 ןייהו תלוסהו םיברקה תונפדה יתשכ ישימחה הריגכו
 םיבירק םירפהז םינש םינש סיליאלז דחא דחא םישבכל
 םינשב ץקועה םינשב לגרהו דחאב שארה העבראו ׳ירשעב
 םידיה יתש השלשכ הרגהו דחאב 'אכ ־זחה םינשב לגרהו
 ןייהו תלוסהו סייברץזי םינשב תונפדה יתשו םינשב
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 ףסומה ם־חק תלפת ג־פ
 ט הכזש המ דחא 3כ הצעהו הרישנ ודמע הש3ס הש3שנ
 • זרריו סיח3מו חנומה בוכרכ 3ע וא שבכ3 ןהמ דחא 3כמ
 ס3עהזסגמב סנ/ינ ן י רומאה .חא אינוהז'אטחה מא ערק
 ירביא !3עהו טוש ימ ז3ע דריו םח3הימו3ועה ירביא 3נא

 הברעתה יבג 3ע מאטתה ירימא כ*חאזה3חממ>3זעה
 מ3ס סינחשע הש3שםו33בו מ׳חנמה יבג 3ע ח3מ סמנ
 3יא3 ן>ההמישי3סכ םינזרשע ינשו רפ3 ןמש ןיהה ינחב
 הנשה שאר ףסומ סוריסקהו שבכ3 ןיהה מיעיברב ןורסעו
 0ח3ה יגיסו חספ 3סב םזיכ זע3ועו רמועה מחנמו

 ןייה טסנ3 ןמחנמו סחוא ן ימידקמ מיצעב זימ׳נברקז
 הברה םיפיס׳מ סשזיה םא ןמשה מיתכ ךסנ3 ןיי יאיבה
 הנשה שאר 3ש3 ח״ר 3שו ח׳ר 3ש3 מבש3ש סרוק רידמ
 םייז3ה ירבדו זעקמו ועירהו 1עקמ מחעומה ראש 3כ3 ןכי
 'ה >נפ3 סינכ םח3 כ״חא סינמממבשבי ןטעסקכ רישב
 עיב ינהכ הנסה שאר 3שו ח״ר מאטח3 סיכיזבה היונקהו
 א3אןברק רגנכ ןברק ס3וע3ןית3זת ןיאו םהב זבו בא

 3כ די םי3גר 3שי רחאו דחא 3כמ גייזנ 3!זני3 ודי השיכה
 ינמזב רמועה /יחנמ ירייש3 עחא הרומ • וב הזש מזרמשתה
 אלא ס3יבשב םיאבה סימ3ש3ו מאסח3ו ןנמזב סח3ה ימש3ו
 3כהמ 3הזנהנר םאו םח3ה ןממחא הצח 3ט1נ 3חג ןהבש
 םזי3 הנזהב ׳רכז3 םיע3קה ןמ סינפ3 סי3כאני שארב ק3ח
 ונימסא ׳ה3או טיה3א רמאי כ״חאו :מיצח דע ה3י3ז
 הביש.נני3ע שידה ב׳סמי בוט וני3ע םחר ןמחר ך3מ
 הנב ןנומ ושעש תטא 33גב ךימחר ן ימהב וני3ע
 מיארה מטמ 3ע ךשדקמ מיב ןניכ ה3חמככ ךמיב
 בשהו זכזמ3 ךמעבש בשהו ינוקמב ונחמש ונייגכב
 ם?דנ3 לארשי בשהו םיסו3ו סריש3םייו3וןמדזכע3 םינהכ

 " ןתא ינימיב הרהמב
 מפסזמ םעא םדעזמה 3ככ הנמשי א3 הז ךדס1
 םרדיסש ומכ םהמ הזיאב ףסימיש דיע
 קיזחי םדא ןבז מאז השעי שונח ירסאו • ד׳סב ט״י יקרפכ
 ה׳בקה ינפ3 ׳הרבא רמא ה3גמ מכסמ ףיסב ןנ׳סרגז הכ
 השוע המאו דינפ3 םיאטוח 3אר0י ו״ח אמש ע״ש ינסר
 זינפ3 רמא זא313 רמא הג3פה רודכו 3זבמה רודכ םה3
 רפכמיש רבד ןדמ33 י3'מאמ המ מי3כ עדא המב ע״שבר
 מיכברקה רמו3כ מש3ושמ ה3גע י3 החק 3״א סהימיניע וב
 קמ׳הבש ןמזכ תנימ ע״שבר זינפ3 רמא סהי3ע ורפכי
 רככ 3'א סהי3ע אהמ המ סייק קמ׳הכ ןיאש ןתיב ס״ק
 ׳נאה3עמ םהב ןירוקש ןמז3כמונברקדדססה3מנקמ
 3כ מא ינא 3חומו ןברק ינפ3 ן יב ׳רקת ז3יאכ םהי3ע

 מי!מ מאז ד״מ קחניר״מא מ:חנמ ףיסבו סהימינוע
 מאטח מיימב קסועה 3כ םשאה מרימ מאזו מאסחה

 ןנחוי ר״א 3ארסי 3עמאו ם3יע3'0י מאטת בירקה !3יאכ
 'ומכח םהי3עה3עמ הדובע מט3הב םיקסועה ח׳מ ו3א

 קיפסה א3 ךיא הארמ א3הו • םהימיב שרקמ הנכנ ו3־אכ
 0ינושאר3

 מייבע ן ינעב ואבס םידספה כח״זינ רמי3 0ינז0אר3
 מחא3 מחא הדסעה הסעמ 3כ זידס 3כא דב3ב םזיה
 3ב3 רדס ןכ 03 היה ז3יא םיענ חפו בוט המי ןובשח אוצמ3
 ממאב ונייה הזכ יכ דיממה׳דובע הסעמ 3כ ס דיגי םמ
 דיסחה ׳חה מ3עמ דמע רבכי יגימפס סירפ םימ3שמ
 רדס םימעטמ אוה סג שעיו 3ז זנאזנ13;יד םחנה ר׳המכ
 מב0 יקרפב המוא ונרדס רבכזמכשז םויו סוי3כ מרובע
 ןייע רובצ חרוט ןיאו םמכא3מה 'י3טב םעה 3כ זאש

 : םהי3ע
 מ3פמ 33פמה3 הרשי הניטב ורבד ח3צי
 ׳ה דוסב 3יכשמה וימפשב אטביו י ףסומ י
 33פמה3 אב יננה ׳זבו הימניכשז ה״בקד אמש אדחי3'מא3
 שאר רע המו3עה3ו 3חרכ הראה ף׳סוה3 ח׳ר ףסוממ3פמ
 םירזחאמ׳מראה ז3בקיו אוד ר׳בחב בקעיב אגוזדזא3ו א?
 םיכ3מ ינב ונ3 יני3ע עפשוי םשמיסניבמזס״שידרמכד
 'ה םעונ יהיו םימחרו העושי עפש ונמא 3חר ינב

 • ׳ובו !ניה3א
 מ3פמ םדוק רהי3 גהונ היה אוה ו״רנ
 דאב י3ע 'זכ>1 3ארשי רישי זא יקוספ ףסוה
 מיכימ ישארב המימת וז הי3ע מראפמי * 'וכי ה3 ינע
 םישאי ינש ה3 שיש 3חר מ'י ךמעל׳ םישרח׳ ישאר׳ 30
 םישאר 'ב ה3 שי סכישדח ישארכ ךכ רחאו דוהו ח:נ 3ש

 מבהא מקישמ3ו • מ'ס מאירקב ונראיבש ימכ ג׳וחד
 3ארשי שדקמ מכרב מנזיכ רדס סה3 ךורעא י״ה םירבחה
 ב׳יה יב 'א קרע ה3עמ3 ונרכז הנה יכ םישדח ישארו
 ש׳מב אב קונח מחע׳זמ הששו רכזהמודמ׳זמ ׳ז םישרח
 ךירצ הז3 ףרוצמו המע םהב ןיוכ3 ךירצו ה״ד מנ>זככ ברה
 שרח ימיאב ט3זשה היהאו ה״יוה 3ש ףיריצ ימיאב ןייכ3
 • ףסכה מידיקנז םאצומ םוקמו • 3>3א ח׳ר דוחייב רכזנכ
 וז הכרב 3ש ה׳יזהב ןיזכ3 ךירצש הגיסה ידע3במ הוו
 • ןרדיס הזי • שדחו שדח 3ככ הנמשי א3 הזו קרזש דיקנב
 אצויה הרהי ט ט3!סז 3חרד אמ3ג3!ג יסיי
 3גמו "יי 5 י * םימשה ׳חמשי מ'לה י
 דרדרא םשי ז3אמ'ר'יגב הדוקנ איה ׳יפ3ז קראה
 מאנזיה ןההיט ט3ושז 3חרד ןימי ןזא רייא
 3כשח " * 33הממח 33 המ'ת״ימ

 יה׳הא םשו ו3א מ*ר דוקנב הדוקנ איה 'יפ3ועחיו
 מ׳ר*י מ'רמ מאצויה 1־1711* ^זירד לאמש ןוא יייה
 'יפ3ו'ינ0׳ה ןכסמ׳ח ~ ־ *־ ע3צ3׳ו י

 הה'יא סאו י3א מ״ר דוקינב הדוקנ איה

 ,ה 1ה 3חרד ןימי ןיע ןוחח

 •" * ״ הישונינ׳אהו
 .היהי קרוש '!קמבו מ'ס דוקינב וא ז3א מ׳ר דוקינב הדוקנ

 " • א היה *ו יה־וה ־׳־ ז״ק
 בא

 ת״סמ מאצזיה
 איה ךכ׳פ3ו י 3



 תבט

 בכ ףסוסד ־ר תכרב חנומ רדס ג־פ
 סכ יפא •סיננ סייניי שימ *פס״י1 הכו• ס ׳כ םי תי ימ אצו׳ !־)׳*)ה טלושו נ״יי]אמם ןיע
 31 הדח רתכל הנדפא ילהא עשתו לעתת דח ש״פנ ״ * י
 ינבמ האלפנ הראה סילכקמי׳א רתככ׳שמתשת םיכ3מה

 ה31עה זז הי3ע תזרוא 3עו • תיסשיד תור׳תוכה תולזג לש
 ףסימ תלפת רעשכ רמאי כ׳עזידח רתכל הלעמל איה
 היי3ע םיכלמה ׳בל ןיאש ינכזי אלא׳טו ך3 זגתי יתכ
 תכש ףסותכ זנלאיבש זתכ ס/יזליצא סיקממ ה3עק3 התע
 חיכי ויתרשמ ןעי 'טז חמכ םיקמ היא ?ב רתאי א3 ןכ 3ע
 התכ הארת התעו • וכירעהל ורק כשימ םוקמ יעדיו
 ןיפסימה תלפת סה3 היה רשא ונימע ינכמ תכר זגש
 בכעתהל אלש םר לוקב סרמיאל םהל ורחכז רככ אשתכ
 יכ הכרה הכזט ׳ידבאמו ימזי העש עיבר זא שילש יזעיס

 ינכ שחל לש לע׳ריתי ותלעמ הרזחכז ומצעל שדדנ ׳א לכ
 'תיקתי ודבאי ה 11• תמשנמ!לז ברה ירכיכ תזילעה רדסכ
 'ארק יתזא אלו םהילע ינא ארוק הל הגמ ןיאו ש׳פנ חפמ
 וידו אהי ככלנה שיאה כ'עז • לארשי ייכ תעגי יכ כקעי
 ןכבו הרוחבו שחלב הנוקתכ ןיפסזתהתלפת רדסל רכשנו

 • 'ה םעטב תזז חל ןשחת הכרכ שפנ היח !ל ושפנ

 סדזק סיתפשכ אטבי • טיכי׳התנימת דשאו
 ונידקהל אנ יננה ׳יתניכשו ה״כקד אמש אדחיל יי ס/יגזוכ יטרפ הלפתה ן׳ ש תיזח

 םעונכ יתעושיו ירוצ יכלת תא ן־ירעהלו
 ולעיו הלעמל יתכ תשודק םישלשמה שדק יפרש רוס חיש
 תראה תלדה ולבקיו םילש אדזחיכ אז רתכ רעלח־אבקעי ת׳ימ אצוי ךחיהי אזי לאמש ןיע
 יפיסות י׳ספנ ללהתת הכ ןכבו ת״וסשידרתכדםינפת אז׳ח היה׳ל •־* ־ סרית׳י רת ה
 יהיו רוא הארנ ןרואב סייחרוקמןתעיכדועהתכגל
 ףסזתנש ףסותה דחאו •'ופו ונילע זגיהלא'הםעונ
 ורגד חלצי .אלמת ילש״פגה סגזרח שפנ הלעתנו

 *תלעת רימגיו •וז הנווכב'ה תא י״שפנ יכרב'ומומב
 רתיכ וילפת ןכ רחא שבלי סיתתה שיאו • םימיה ראשכ
 ברה ירכ רת עמתשת יכהו שוחי אלו ודומל עבקל סיתיה
 ןגלו רתכה דע הלוע ףסומ תיזחכ כ״חאו לז תכש ה׳הלז
 דבלכ העש יעל אלא זז הילכ ןיא לכא רתכסירמיאונא
 סאו קיתעמה רמא היגה ) כ'ע אל !תי הלפת תעשכ
 עמשו ת׳רר ןיליפת שבלי ףסות תלפת ללפתה רגכ
 הנעיש ול ריתהל שי ףסימ תרזח םיללפתמ ויהש הרשעמ
 ןיליפת תצילח נ*אז ח׳יאצי רבכו ליאוה רתכ תשודק
 תירב הריתכ ותאירק תעבו (כ'ע פ ׳יס 'זיבדרה כ״כ
 ירכב ונרדיסש ומכ סיבלישת חומשל הלפתה חסונ רדסי

 •הז חכונכ דוע ףיסויו לוחה
 ונדזתיל תלוגס חכבש א'!א׳הןינפלהןימ
 ^ י׳נדא םשו דימל ף׳לא םש תיילאמל !יהי

 ן ייתחת!^ תכח חתפ ויתחתו *ל יתכ ןמק ויתחתו
 ייתחתו 0 ׳ ׳ דכח לוגס ויתחתו ** / הניכ יריצ
 ויתחתו י ^ התכח חתפ ויתחתו "1 *•'יתכ זמק

 יייצ 6 ׳־*

 םש ? םויה ־־ לארס׳יעמס׳ותכסח

 •האיה
 תיסמ אצוי ירה־וה 3ח*ח אזיטזח דייר**
 יקינפ יכ רינל * * ח׳יהתה׳קדצו
 סשז ץטק אזה קרוש םוקמכו ת׳ס דוקנב זא ת״י

 ׳ איתה
 ו״איי תיסמ אציי היהו אזי תלגליג ירש ת
 ת׳י יקיגב היעיפ-י׳יש חתיא
 האהי םשי קבק היהת קרזש ׳וקמני ת׳ס 'ינב יא

 שנד׳ות״רמאנזיי״הןדואזרז׳מיןזא ירע ח
 ססז הזה ל 5 ־* * הז׳ח 01׳'ה י

 • א ההי

 אריי תירמ אצוי התיואיד לאמש ןזא יילספ
 םשו ינענכ ׳ה ־ ׳ ־זיא׳ה בשו׳י

 • הה״אי
 ח ׳והיל ת״ס אצוי })"היה א?י ןימי ןיע
 ו מש ח׳תמזינז: * - י>א
 סבו ןרבק היהי קרזש סיקמכז תיס דזקנכ זא

 ־ יה״אה

 .דיאה םשו ?לא ת״י ־יזקנכ
 הייע קיספת אצזי ן יןךן־1 אזד אמס!ח ףלא
 דקינמ ו׳ניתא יינב יי- : * חקיישלז

 * ה״ יאו*! םשי ת״סכ זא ולא תייכ
 דחי םלוכ תיללככ ןיוכיו ארכודד הפה רזכ ךלא ך

 • הייהאו הידה יפחיצ כ ייכ
 ותוא םושרלו 'דכה הוב בסיה קדקדמ שיא לכ תייהל ןס;ז
 ייסע העטת אלש ידכו ?שדחב שדח לכ תדמ ויפסכ

 לש ף׳לא׳ו םוקמש ןדיכ אללכ יאה טוקנהייהאה יפוריצ
 ה׳יהאב ד׳ויה םיקמו ה״יוהכ ד״ויה םיקמכ היהיהייהא

 וא עצמאב זא ףוריצה שארכ סא ה״יוהב ז״אלת םוקמכ היהי
 •ה״יזהכ ן״יההה םוקמכ אוה ה׳יהאב ןייההה םוקמו ףוסכ
 חירו לארשי שדקמ תכרבת׳יוה ןיוכיתכשכ חיר לחשכו
 כיתככ טושפ םעטהו קרושו ירינ •*),"ך]!}*"!)* • הזכ
 שאר חסינ ילבד רתיו שיע תכש ** 'י '* *י יקרפכ
 המ סכ ליכשת אנוש דימ ס״שפנ תעושת^י םישדח
 ומי לכל רשאכ לכהו הלעמל השרפה תאירקכ ונראיבש
 יכ ךיראהל ןרזצ ןיאו דוד ש׳פנ תארקנה וניז !ע תניכשל
 לוקכ ירמ.אל תינש ודי גישי בושו •סילכשמל איה ריהב
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 ח״רב הרותה תאירק תנווכ דוס ד קרפ
 ץמק !יעחעו^ רסח 3זגס זיעחעז *ך הניכ יריצ
 זניהלא׳ה םעונ יי יהד • המכח חעפ זיעחעו ירעכ
 ס־לא 3כ בייחש קרפה שארכ זנכעכ רבכז •'זכו״0י3ע
 עפשנה עפש וחכת 3כןיי ןככז ח׳רכ טרינפ3כק3

 :ה3פעה עעב רעכהק

 4י•׳$ 2!*• •*£3*••*£ 3*•
 יעיבר קרפ

 שדקעה3 סכ *ססינ׳ה ח1ר םיכר ןבז 0י0ילש
 סידעזמכו׳יגחבכ׳ישדח ישארכ תצע
 סישיע זימה רשא ועכא3ממ שיא שיא סהיעוע3ר 3זענ3
 •ושרחכ שדחע3וע עימש3 איה הכר יכ זיה׳שחקכ עימש3
 םימיה יכשחממ עאצ3 ם3עפ רשיו ךז םכרד קידצ זחאיו
 החמשב םויה עשחק ן־ירעיו שידקיו ןנז3עי י״דש 3צבו
 ושפנ עזחנחצכ עיבשהו הדמעה 3על הרועה 3ע הבר
 ש׳מכו דכ טמ 'ת ש>רק3 היצמ 3ש הדועסכ עטרה3
 ארמגבו הריעה ןמאוהח״ר3ש הדיעס עיצמש ס״כמרה
 אה א׳דס הי3 אכירטנא ח״ר יריעש זע ףד סיחספד זפ
 הבורקו דעימ ירקא ח״רד 3״מק דעומ יהכ כ יעכ א3
 בועכה ן3קשסיקמ 3כבו׳העועבש ע0חק3ועשודק
 • חעפי שרחה םויכו חעפי עבשה םזיכ ש״מכ זידחי׳הינש
 ימכ זעכשב עבש ירימי ישדחב שדח ירית היהו רמאנו

 :'כ קרפכ ונראיבש
 םישדח ישאר ב״יה יכ ודיגה׳ימכח רשא ןכ 3ע *ף]ךי
 ש3שכ םי3נרו עחעית ס3וכ עייה3 םיזארויה
 השעמכ 5ארשי ואטחשכו 3ארשי יטבש כ״י םש 3ע סי3גר
 3געב ואטח א3ש סישנ3 ןעינז םהמ הז דטכ 3טזנ 3 ועה
 א3ש ׳דכ א3א ח׳רכ הכא3מ עיש ע3 א3ש םישנה וגהנ ךכ3ו
 זמרכ וידו סה3שממ רעזמ יניא םישנאה עינג סכרפ3
 3געב יאטח א3ש 3ע םישנאהמ רעוי השודק וב ונהנש
 דחאו םישנא3 דחא איהה השידקה 3ש ומישר רס א3 ןידעו
 זנק3ח ביט המ ונירשא ה3א 3כ 3ע יכ • סישנ3
 השודקכ הזה סייהכ יכישפנ שדקעהכ זני3רוג םיענ המו
 'יפא ה3סב3 ינכ3 עזנפ ןיאכ םויה 3כ ה עאריבז הרהטבו
 וכעינ א3 סרמיא ד״ע םויה 3כ הרועב עיגהכ דחא העש •
 א:מיא3שירכ הדעכ ק!םע3 א3א3ארשי3ט״יועיעבש
 סכ3 ויה סעיכז ו3א רמח3 יני3ע גרטק3 םוקמ גרטקמה
 בורקו םכמ בוטה וענמ סכיעאטח ספא ס׳דעימכו םיגחכ
 ונירעב סיריעעמ ינא ןכ 3ע יכ י״ח לארשי 3ע ןידה ררזע3
 'עישע 'וכז עענ ךחע3 'ישדח ישאר ףסימה ע3פע חפינכ
 שאר רקיע רמא3 הנווכה 'ישרפמה חזייבז אנוש דימ םשפנ
 3ארשי3 !א םיטבשה סהעענ ןמ.־3 סי3גרכ ןיהש םישדח

 םדוק

 השמ 3שא3ו ךרבעי ימע ויה זאש 3געב )אטחיש םדוח
 םירפכעמש 'עזד3וע 3כ3 הרפכ ןמז דכ3 השענ ןכ רחאו
 ר,גא3 דיעעמ איה ךכיפ3ז וישדקו שדקמ עאמיט ןועמ
 א3שאנוש דימ םשפנ עעישע ןזנר3ז33ה םיריעש ןיהיש
 סעיכז ו3יא רמי3 ירקיעה אנושה אוה מ'ס םהי3ע גרטקי
 עונמככז םי3גרה ראשכ םירחא ?יפסימ םיבירקמ םעייה
 ריכזמ חטגמ3 הז םוי היהי א3ו 3גרה עעיכשכ 1 עורחא
 עיב ןינבכש סה3איבע ם3זעענהא הזי״עז3נעהן1ע
 היהש ם3ועעבהא ןבכז 3געה ןוע ם3ש היהי ונשדקמ

 סה3 איכע סי3גרכ םישדח ישארה 3געה השעמ 'ריק זאמ
 ׳וכזש ףאש 3״ר רוכזע סינב3 עיבא עירכי ה3חעכ רשאכ
 םישרח ישארה עויה 3טכעני חכשנ םיטבשה םהש עובאה
 היהי ןכבו ריכזע עט אה 3ש עירב עאז 3כ םע םי3גרכ
 עיב עדטעכז ינישדח ישארב השחק עפסועיהראה
 • סי3גרכ החמש ן מז ח״רב זא אהיש ונ3יכ חמשנ שדקמה
 ה״כקה רמאש 3יע3 זהונקעעהז סי3הע עדנאב 3״זא ןכי
 ץקה עיגישכ פ'נ הנשכ סי3!ע םעא זהעכ ינכ 3ארשי3
 ;כ'ע ושדחב שדח ידימ היהו׳אנש שדח 3כ םש סי3וע םעא
 סיכסה3 3ארשיישיא3 םה3 העואיןכיכ
 ןמ צע שדקעה3 בוטה השעמה םע םע3פע
 םאו טעמ סא עאש ןז3כו׳רשאכ ןעכא3ממןמצע3טב3ו
 רככ רומאכ םישנ3ספא הז גהנמ ןיאד ףאדהברה
 הרובכ עכא3מד 3ז י״רה םשכ 3זי״בהברה ינעימשה
 ערעסנו 'פכ רקי י3כ בעכ ןכו ה״א) םישנא3 ףא רוסא
 3ז בעכ א3זחד אמויכ ןענוי סנריעש השעמה םייב םש
 א.הש ומכ ח'רבהכא3מ עזשע3 א3ם םגהנמ היהש המדי
 םיבר םויה ןברק ינפת יכ רשפאי םישנה גהנמ םויה דוע
 הארנ ןכי'ה ינפ3 עוחעשה3 םיאכז סעכא3מת םייונפ
 וריעיש יפכ ׳א 3כ ןכ 3עו (כ*ע דיעע3 3אקזחי האובנכ
 'ה3130 זא םייה ע*קמ הכא3תה דבוכ אשממ ימצע 3ידבי
 זע עירי ענשה יפ3 הרועב זיה3א ׳ה םשב ערש3 דימע3
 ב3ח ומכו םויה עשזדק השעמכ ש>רד3 דרח 3כ ף׳סאי וי3או
 ינב יינע םע דחי הזצמ3ש הדועסכ םשפנעכשע ןשדו
 ש׳מכ אנכסמד רעא דוד שפנ עוחנחצב עיבשה3 הר ע
 רהנ אוהה םירג אנכסמב הקדצ דיבער ןאמ 3כ םינוקעכ
 ןנהעא עוקשה3 הא3יע אמיאיהיאד ןרעמךשמעיד
 זני3עת ןיטשמ 3כרעיי ןככז • חנכסמ ה3ד ע3ד יהיאד
 'טז סעיכז ו3יא רמא3 ןי33 םיקמ ינירחא א:מי א3 רשאכ
 רככ1 הרזעה ררה3ספא ט׳יועזעבש ?נערא3א3היכ
 הזה3יחה עו3גכיני3שוכ דיעגשהיפ3זניעזכזחינמ3יש

 סיגחכ ס־יה שודקכו עיוצמכז■ הריעב זכימצעשרקעהכ
 ו3 3דהז הכרי 13 רישעה ורועיש יפ3 דחא 3כ םידעימכו
 רקי עאזעתש רשא ן־ראההעהעעסיכרןהי •טיעמי
 חזמש3 היצמ יכו םדובכ רדה דוהו םישדח ישחר עראפע
 הנעי33 שדקה ש׳ארעשחק וכפהיו סעו3ק3קע ןטי ס.־יכ

 ש׳1יו



 גכ ןייה לע םירחאמל הלוגס תחכוח ר קרפ
 ץאמ סייו הליל יניע עמדת עזמד 631 ידזהי אוה רשא 1י סידעיתמי םישדקתמ ימל רשכ ילל וזב ןיי יאבמב ש״ויז
 זהיינימ 'ילילאב םיללהתמה לספ ידבוע הארי ינ תיגיפה תלת 3אז ןפג תחת3א והער /יא שיא וארקי יכ תינגה
 יכ י תליז ן יא ו^חגה 13 רשא 'ה ידבעו יכרפא זהייכת יכ3מ זי3א רוחאב םימה ןיע 3ע בננ ןנער ץע 3 כ/יח/יז הנאמ

 ימ ןטגמיזעע ןוא תחת המה'יניתנ'יניתנאזה לכה רצוי םיבהאב הס3עמכ תקרה ןייק רקבה דע םידוד החנ ךל
 טימיכאי ינחכא ונ33עמ עורק א3 סא׳אזה׳לודגה ערה אצי ח׳אר מש>דק תבהא הפיא עדוי המב יכ םיבנע ישישאב
 ז נמכח 131 התייכג שרימ יכ החפש המיה ינידיח יכ ומיקיו שונא ככ3 זימשי ןייב רחי החז:שנו ה3יגנ אל םא
 ןימכ אצני רפאו קש שב3נו ונידגב מא ונערק תאז '3יכשנ םיכפ א3ז ףרוע ונפיו םהב אצחכ סהיעירז החה ןכ ושעיו

 ונמייוג ריופמל י פ דע הרחי ה3חג הקעז קעזני ריעה ה3חמ סידקהב המ רועיש סחה משזרק 3א תינפ ןיאמ
 דע 'ה 3א הכיסנו וכ3 ־ימאו הז 3א הז ארקיו זנמחדאי ישיסא 3א ימ3ב הרזמ3 םימע עובקב ירקיעה שפנה ןחמ
 א3ש ידא3ו •ץראב ה3המ 'י3שורי תא םישי דעו ןנוכי ומחיו ףיגנה ףיגה 3אמ!שע3 ם3יחה הזי ןיע ימישי ןייה

 ׳ותבשב סירהשתמז׳יסדקתמ׳תייה תחתש א׳כ ןכ השענ םהמ שיא3כ ויהיו סב3סריו זע3ו ומש מימש3סאיככ
 'ה תא שקבלמ ושחי אל דימת םויה 3כ םישרח ישארכז ןייכו בבזני שירית יכ ךלמב זיניעכ בושח הערפב זהזתכ
 רכש האבסני ןיי החקנ חמאי אלה 'בלמ דוד תאי 'היהלא סג ררתשי סל הבזגבו רמאי הושאי ינוימדמ ימ לא ־ימא
 יכ ןיא םא ונברקב 'ה שיה ורמא אלו רחמ הוי הזכ היהו ללהמי זאו ןיי תימשל רירטג תיב היימשה לע רימשמ
 יכ םלכנ אלה יניהלא ןיבו וניניב םילידבמ ויה זנימינוע ךא • השוע אוה שדחה ס׳י דובכ רקיל יכ רומאב ללהממר
 יכרד רחבאו המילכ המיאל הל יזא השוב המיאל הל ייא רמהה ינפ םהילא מיאיהל סמינינ חיסמה יכ ועדי אל סה
 ,!תבשכ ףא חמפ אצא אל סוראו ינכשמ ירדחכ רדטמהל אלא וניא םברקב ךדנס רציו סכל אצי זעכשד םתיערמכ ךא
 אריו ףיקסי דע ימעישי רוצ ירוצ יכלתכ עשעתשהל ח׳רז תימשל ןייה המשתב 'ישנאה בל !שא תבהלב ףורשל ףרש
 וישעמב 'ה חמשיו ירש תיכלמכ םלוע ןקתל םיתשמ ,ה ןיאמ 'ה תא וחכשיו םפאמ אצי דע הבורמ הביט הדמכ

 :וישועכ חמשי לארשיו אצויה לכמי סחה תשודק ריכזהלו ןיזמה לע ךרבל תינפ
 לע םיברב תאו תא שורדל היצמ הלא לכ לע י א ימל זאו םיקמ ילב האוצ איק ואלת תונחלש לכ םהיעמ
 לב הכר יכ םישרח ישאר!תיתבש רקי 'תראפמ רשא ללקמו אצי אוצי הזו םי בלב בכושכ לפמ הז יטא ימל
 *טבמל היהי ןפ י״ת םיבוט אל רשא 'היללעמב היללחי ןהו הכפהנ הנעלו שחל ת׳ר תחמשש דע !תע ורכשיו !תש

 חכ תמ ףיסומו זנישיע רוצ ינפל וניעשפ ןיע ריכזמ יגש ןייכ הלא רשא תיער סימש'ומלח רמ יכ םתער תאז
 'ונוע םע המע 'ירכנה זנימ־תכע ףרצב הל התכ גזרטקה רככ דע אבי ורשב תא ן ׳יכ שיא ך!פממ יכ תוירעו לזגב
 'חהלמ׳ישדח ישארה דובכ רקי ונלליח רשא לגעכ״ינושאדה קנפמ יכ המיז המוה ןייה ץל םגחירבהמא םטסליו םחל

 'ומשל׳יצמ ם ורמאש ףאו ונראיבש יחכ לגר ידעלמכ ׳ינ כנ תילגל הזאמ הואמי טרקכ רשא ףספסאהו זרשכ תא ןייכ
 הלילח׳רשב תא ןייב ךושמל !ימא אל שדחה סח תדועסב התרנ׳זחהבכ לשמנ יוג ירחא ושפנ ךילשהב יכ הורע רשב
 םה'וצמ חמשל יכ רמאל איהה תעה׳יליסכ ריש עימשל זא רשאכ אטח ןושארה וניבא יכ הקינו ןייב ודי חלש ימי
 םישנאלו דוחל שאר תילקי קיזישו דוחל׳חמש יכ׳ישוע אוה תמיו ול הנתנו םיבנע הטחס היה ןפג ודיגה םימכח
 התאי םהל ׳הינפ לע דימת 'ימש ארומ רשא 'ישגינח יליצאו עגפנו ןייב םשאיו 'ה יניעכ ןח אצמ חנז וערז לכו
 םהילע חתזדמ יפ לע דרויש שודקה עפש ויזב ןדעתהל םהמ םרומה ושנענו חבעז וסנכנ ןיי ייומש לארשי ינכ
 סיטמה אל ׳שפנ עבישל ליכאל ח״דכו תיתנשב םשפנ לעו זז הלוגמ תחכומכ ךישלא ס׳רה ךיראהש יתכ םהב אצויכ
 תשודק הנעלו שארל 'יכפהמה םיזחופו םיקיר סתילקלקע • רמאו יירבד דוסב בתכו ךרואכ
 םכישדח תקעוצ'עבשהו םינינמ ישארל ויהו םישדח ישאר םינושאר םימיב ורכשיו יתש רשא יכ תמא
 םידיסח ךרדו .׳זכז וירמל ילע 1יה ישפנ האנש םכידעומו ן ימראו תיב היה ןטנ רשאכ ונינפל ויה דשא י
 שדחה םויב ה ידומילכ םמצע ךושמל י׳א יפיקת םינושארה סתכוט בח יכ דאמ הדבכ אל םתאטחו ז טפשמ לע
 תטלהכ !השעתו סחה תשודקכ םירהצה דע רקבה זאמ התעב הנה יכ התע ךא • אמינ ותש םיבר ןכ לעו • םעתה

 רשא רוביעה דוס איהו בר ןחעב סב׳מיהל שדחה שורק יכ סיעעב ליג לא לארשי חמשי לאו • אמינ אל ותשי םיכד
 איה יכ ש׳מכ זב ספא לארשי לש םתראפת היהי אל םשה לוליחו ונצראמ ונילג יניחטח ינפמ!די'לזא יכ הארי
 ץכעתהל סרא לכ בייחו סימעה יניעל סכתניבו ׳בתתכח םימי בהוא םייח ץפחה שיאה ימ יב •סיגכ ללוחמה לודגה
 ן מזב םהל םיכירצ ונא ן יאש ינפמ'יניכב םילק ויהי 1*1 םהב רפעל החש יכ הזה םויהכ סינפזי תשובו ערב תואיל
 'יאיבנה 1!ידי המילו רמאנ הילעו רוכעה דיס סה יכ הזה המ יכ בל לכ ררקי תאזל ףאו וננטב ץראל הקבד זעשפכ

 ש׳מנ רוביעה דיכ הז חהי אל ימע דוסב אזב ס־זיחה יב זשישיליג ילא סיזימשה םהילא עיגה החז הכב לע ואר
 .*סלרד תא זחאי תינובת ש יאז תיזג ינייד יהל׳שב שיאה ימוי!*'? התשתיסיחבז לש ןמיקמ והו יא/צ.מי

 יתיז ישא



 חד םויב איקל ךינח רדכ ד קרפ
 הרית הז רדסב ;יוגה םהל הגיזאי םעה ףןןין
 ,תורואמ יהי סיהלא רתאיו תישארכ תסיפ
 םהינבלק בירקהל וצ ;ישיב דע ארקיו 'סרפו ׳ד סיי דע
 השעי דע סכישדח ישארבו סחנפ ;ישרפ!יניס רבד ;יב
 ץרא לא אובמ יכ ךל חלב תשרפ ריבסנ פ ןהירחאו זכרנו
 ועסיי ;יקח תשרפבו םכתא יגה דע • 'זכ1 םכיתובשווי
 ןומישיה יכפ לע הפקשנו דע תובואב ונחיו לארשי ינב
 יכנא רשא דע ׳טז סכתא יתדמיל האר ןנחתאו תכרפכו

 • לז ש״מכ דסיעה ד!ס םויה םכינפל ןתונ

 ןתנוהי לא דוד רמאיו כ ׳א לאימש 0י|^י3*3
 ךערז ןיכו דע ילטו רחמ שדח הנה

 • םלוע דע

 םרפסמל לארשי ינכי ?כ ןמיס 'א םימיה ירבד
 • ימשה יבכוככ לארשי תא ;יטיהל דע טו

 •ושדחב שדח ידימ היהו דע ו״ס היעשי

 תימינפה רצחה יעש ׳ה ימא הכ ו״מ לאקזהי
 • הפורתל והלעו דע ׳טו

 ילטו הנסק ונל ת!חא םירישה ריש
 • זפוסדע

 חרי ילטו תיתיגה לע חצנמל 'ח 'י ס 0י*ל!ך/ך
 א׳כקי ד״ק׳יסו ב״ע׳יסז׳וכז ןויבבטז
 אנת תשרפ מ״רב וליכסי םיליכשמהו ח״מקי״לק
 ןינוקתבז יתאד אמלעכ דע 'וכז שיא חקייכב״ע זער ףד
 דע ׳זבו אדימע זהיא הלבק לעב ב״ע שיר 'ן ףד כ ןיקת
 ח״נ ףד ףיס ׳טשוק םזפל)ו״נ ףד א׳כ ןיקתכי ןוקיתה ףוס
 ינומה םיכאלמ דע 'וכז גח תאירקתא אתניכס רועו א1ע
 דע ילטו ארב תישארכ ח״י ן ןקתו תיכלמי ךלמ הלעמ
 לא יתעי בושו אשיר ירקתא הנפ שארל יהיאדאנמזב

 :והצריו הולא

 ונדמלו זנייק רשא ונידומיל תיכזבש א״וא ימ״ר י,"!יי
 םהיתויתואו סהיתטית יכזבו םהיקטפ׳ זבזבו
 םהמ םיאנקה םישודקה םהיתומשו םהימעטו סהיתחוקנו
 הצרו ךדטכ אסכינפלןיצרוםימחרתעשזזהעשאהתב

 יתוצמב ונשדקו שדקה בר שדחה שאר םויה ונתחונמב אנ
 ,הס!ךתעושיב טזימכי ךבוסמ ונעבשו ךתרותכ ונקלח ןתו
 ןוצרבו הבהאב זכיהלא ה ונליחנהו תמאב ךדבעל וגגל
 ךתוכלמ דטכ דדה ךמסא תא חתפתי ךישדק ישדח ישאר
 תימינפה רצחה רעש 'ה דמא הכ ךדובכ יפמ רתאכ ס ייה
 תכשה םויבו'השעמה׳ ימי׳ תשש רוגס היהי םידק ׳נטה
 ויזמו • ה״רנ ריאת התא יכ חתפי שדחה םויכו חתפי
 יהיו םימחרו ׳ע1שי עפש ךימוחד ינב ונילע ז שרפ התעפש
 ןוידפל םארו הלחת זניתירצ לבל ץקו ףיס הזה שדחה
 אסכ תרדה ינפל לארשי תיב ךמע לכ ןורכז הלעיו יניספנ
 סילשירי ןירכזו ס דלייל)יכחל ןחל הבוטל הטילפל ךימחר

 תיאיל ךיתעזשיב סזית ונרקו שודקה ךחישמ ןזרכזו ךריע
 םליע ןקתל זימיכי תירכ םילילאהו ךזוע תראפתב הרהמ

 ז נלט4ב ונעטתו ךמשב וארקי דשכ יגב לכו ידשתטלמב
 תבש ׳דימו ושדחב שדח ידימ ךינפל הארנו הלענ םשו
 וניעע זארי׳ה ימא ךינפל תווחתשהל רסב לכ אבי !תבשכ
 רדסכ השעי שונא ירשאו •'טז ןוצרל ויהי •סבל חמשיו
 שארל התיה ׳ביכשה ויזמ ןדעתהל ושדחב שדח ׳דימ הזה
 שעיז ןתי ישפנל קלח ושארבו הלחת יתתב ןבבו •העפ
 העבשל לוכאל רשבה םע שפנה קלחל םימעטמ אוה סב

 • 'ה רחבי ח׳ר תמאב היהי הזכו םויה תשודק דובכל
 רדה דטכ דזה םיסנל עידוהל ךירצ הז לע 51013
 הלגנב םישנאה ןמ רתיי ן הל אוה המ םזיה '
 לכו לכמ ןתכאלממ לטבהל םהל התואי ןכ לע יכ רתסנבו
 הז גהנמ םעטו ליאוה רכתשהל אלש ןיבו רכתשהל ןיב
 ידעומכ םינמנ ויה םישדח ישארה יכ הלעמל ש׳מכ אוה
 םישנל ונתינו ונתאמ םתרדה רקי הלטונ לגעה ןיעכו לגר
 לכמ לדבהל לגר ידעומכ ןהכ גוהנל ת׳רשכל ןהל התואי
 תונג םסרפל אלש ירכס אלא הלק זא הדבכ הכאלמ
 • שממ לגר ידעומכ רוסיאב תויהל ןהל רסאנ אל םיסנאה
 • הז גהנמב ןהירועישב תינטקה דחאז תולודגה דחאו

 תלעתל ונראיבש הממ ט״בצת ץיחמ!תיבמ ליכשמה ןיעו
 אבקונל םה הלילב ןיבו םויכ ןיב ח״רבש תוילעה לכ יכ
 ב!תכ יתאצמ ה״א )הב וחוני המה סג התמיעלי אשידק
 המע האיבהש לתכה רזא הב דימעהל ןדינ חכסדלח

 •הנטקל הלודג ןיב קוליח ןיאו (םזיה לכ הב םייקתהל ידכ
 הסיבכה לע תידמיעה םישנה לע ישפנ םחנה הנאמו
 לטביל אלש ח״רב ןתכאלמ סינוטמי • םישדח ישארכ
 ינא ארוק ןתנקתכ !ליעוה המי ןתכאלממ השעמה ימיכ
 אשמכ יכ 'ואזרה וניניע רשא יל המל תיטמ יכיעא ןהילע

 ראשמ יתח ־יאמ דאמ םהילע תאזה הדובעה דבכת דככ
 אלו ןתכיכככ תזלהטמז תטיחסו תחר תיאנזיתטאלמ
 ׳טא הדיבכ הכאלמד י״רה בתכ ׳רהש יכה דכעימל ןייא

 קי יתיב ברקב ןכ השעי אל םימתה שיאהו םישנאל ףא
 עיגה המו הככ לע ואר המ ןשוריפו םירבדה ימעט עי־הי
 ןתכאלממ לדבהל תירזמדק סיכשכי םליע ימיכ ןהילע
 ׳שחק וכירעיו ושידקיו בושל בל ונתי יליא שדחב שדח ירימ
 המינפ ךלמ תב הרובכ לכ 'חעומכי סיגחבכ שדחה סו♦
 הפודר הקדצה השעמל היהו בוטה השעמל המצע ןיכהל
 ןויבאל תחלש החד ינעל השרפ היפכ יתייב הזה רקה
 רתויב לבוקמו בושח הקדצה השעמ הזה םזיה סנעב ט
 הל תילד אנכסמ הלד ת״לד יהיאד ןגה.יא ת׳קשהל
 הסעמ היהו הלעתל ראבתנש• ימכ הילכ א/ירנמ

 •וקשנ ס'ולשו ק״דצ ושגפנ תמאי דסח הזלש הקדצה

 'ויהל ימל לכש ןכרד הז םלסזריבש תזיקי םישנו
 תטגל טרחב שדח ידימ דרנתיזייפידר



 חנ±ח תכרב ה קרפ
 יינע דיב קיזתתלד התיעי תאלו הפא םיעונצ ׳ינעל תועזי
 ןלרוג םיענ המ1 ןקלח כוט המ ןקלח ילשאו םלשאו הלימ
 הזכ גהנמו ךלמ לכ ׳יהב הגיאמת 3יגי תיחמשב םכלבזמ
 ידממב םיכסנ םישדח ׳שאר תושעל ׳ה זהללהיו והרחב"
 רשא תינחפה תוירבעה תוירצמה םישנכ א3 יב • לגר
 קהב םעפ׳מיב ברקב םזיה 3כ דיממ יחנ א3ו וטקש א3
 הפוצה 3כ הקני א3 יכ הנה סיכל יאיטתמי תטזחרב םעפ
 ש״פ הכזנחד ׳א ׳רפב ה3זגמ תחכו/ט ונכראה לככו ןהכ
 ך3מ מכ הדטכ 3כ מיננאש םישנ3 ספא ח״ל ונתינ א3ו
 זתכאלמכ וקסעי זא3 סאו ןיעה לא הצוחה וארי א3ו המינפ
 לע רכש ו3כקי ךכ השירפה לע רבש םי3כקמ ויהש םשכו
 ח״רב זדג3׳ה הויצ א3 יכ ןתכאלמ קסעב השירדה
 רשא׳ירבד 3ש ןדוס יפ3 סג המו םיברל 3ישכה3ו תוצירפל
 י״כ הנוי3עה השאה /יחוא 3ע ה? גהנמ םעטב ונראיב
 3כ שרושו סא איה איהו הזה םזיה םצעכ ה3זעה איה רשא

 א3 םאו תב וחוני ןכ 3עז מישרשזק ןה הנמת יכ םישנה
 ןהינפ 3ע ׳ה מאליכז תועינצב תויד הי תדכ הרושכ וגהני
 ןדיב איה הריבע הלא מישזעז ו״ח ה3עק3 םגפ תישיע
 וחדנא3ש ןהי3עב ראוצב ׳ו3מ י3זקהו ןמכא3ממ3טכה3

 • חטב ןטשי !נ3 עמושו ןהב

 ישימח קרפ
 ישנא 03זעמ רשא 3ארשי יעור םיעודיו םימכח

 היה א3 ורמא סח סב הססינ ת חח ז םש
 םמעט היהו הזה שדחתמ א3א הרומה מא 3יחמה3 ךירצ
 הו3א משחכהו מזנימ חור זב קרזנש ימ יכ מעדי רככ יב
 ,ברעמה רודיס יפ 3ע גהנממו ן ימדק ס3ועהש מ>3 3עממ
 3אה מיאיצמ רכוי ס רשא הנב3ה ןממשחכומיזהעד
 שדח 3ככ משדחממ מייהב זמ3יע שרחמ ומייהו ךרבמי
 3כו ארוב גיהנמ 03וע3 שיש 3ע המיצע הארוה אוהו שדחו
 מישלב שי א3ו;השענ ורמאמבו 3כה ארב אוה לשאו 3וכי
 רמאת ימ3כ ער זא בוט ס3ועב רבד מישע3 אלכנ סוש
 יזאר היהש רמא3 3״ז ימש דיס וז היצמ מ3ע>מ 3דוג3ו ינוק
 תעידיכ 3וקש אוה יכ םכ3 הזה שדחהמ רימה מא 3יחמה3
 רקי 3דזג וצחעהו ורידאה סה כ'עז • תישארב השעמ
 חמא המ3עימ 3דזג3ש דע דאמ הנכ3ה תכרב תראפמ

 3כ י״רא יסא ר״א אעגח רב אחא בל רתא םיקדוב ויה עב
 ׳דחה אכה 'יתכ ניכש ינפ 3כקמ י3יאכ שדחה 3ע ךרבמה
 יבד אנת !הינאז י3א הז םתה ביתכי ׳ישדח שאר סכ3 הזה
 הניכש ינפ 3יבקה3 א3א3אלשי וכז א3 א3מ1ז 3אעתשי יבד
 •דמועמ והנירת3 ךכ3׳ה יטא ימא םייד שדחב תחא םעפ
 תיצר3 זז ויכרבל תעדו םעט בוט המכחב סי3יכשמ3 סגו

 תא

 3כ דשא תיחבש תכש ריכזהלו הטעמתנש 3ע הכ3מהתא
 הטעמתנש י״פעא הדי 3ע תליכוע תזמ3זעה תולועפ

 :ןושארה ה׳זליעל בושתו שדחתת איה דיתעלשו

 אלש ה״הלז י״ראה סיבי תאמ וג*ל3ק1
 דלומל'ז רחאל דע המלה שדקל י
 ןינב ליחתמ הטמלו םהמ רשא אזדת״גח ר״כתכ תמועל
 ח״ת לי איאז יהוזכ ש״מכ הנבלה דס תטלמה
 רבחתאר רע• אתמילש טלמ ליבק אל אשידק אמטלמ
 אתלעק ומילש אנייבבכינב/יא והב רבחתא דכו ן הבאכ
 היב זהלטד ןיגב םיכס 'ז ירקא האליע אמלעו האליע
 והנביו ביתכ אלו האלע אמלע אד םינש 'ז והנביו ךינמיסו
 וכלמכ אנבתאל אעכ דחח׳ת אציי׳פבז׳טזסינש׳וב
 'ו םיאק1 ןהבאכ רכחתאו אתאד דע ינבתא אלי אתמילש
 אלוכב יגכתאסינס׳ז יתבל זהיחגב האנבתאלסינס
 םינש 'ז ךדבעא םש דוע חמא ןכו 'ובז יתיכלמ בשייתאו
 וא ן יחרי ׳ירמאקאלד בקעידיזתעד המיכו'וכז לחרב
 איה ׳ז תכ ארהיסדאתמכח ןיגב אלא׳טואדחאתש
 לחרל הל ביסנ אל רע בקעיד הילע ורש ןיאליע ׳ז !הלוכו
 תימדקג זהלט לטנ בקעי אהד תיאי אקדכ הבג בתימל

 ן־ראיהיאז סימש זהיאאחכשאל ןיגב הבגל אתא יתכלו
 אלש רבד לש ומעט וליכשי םיליכשמה הז לכמ דשא ׳טו
 תכש יאצות לח םא ךאו םימי ׳ז דחא רע הנבלה תא שדקל
 'ז הילע חכע אלש לכ הושדקי אל דלומהמ ׳סז׳דרחא
 ופשח אל םינתיאה 'ח דיסב׳יאכהמ םיכר יתיאר ןכו םימי
 לטנה בחש םעטל אלו הזנמה ץימחהל אלש םעטל אל
 אל אניקו • סימשטע םהש םעטל אלו • זא םיצבקתמ
 תחרוז הנבלהש תעב הלילב א1ז שדחה שדקל ןיאו • עוזת
 הכרבה ןיאש הרואק ןינהנזעקרקג״ע תיכינהתחייזש
 אגרשדסזיכ אל לבא ריהזמ הרוא הלילבו הריא לע אלא
 'ע שח אנמיהמ איעיב אמיא יכהו • ינהא יאמ ארהיסב
 אלהיפד ןיגב שדחה תא שדקל אד רתכ אדוקפ אשת יכ
 ןיגב הרטג ווייאד ר״ב פ״ע תשדקתקד תלכ יהיא אשידק
 יתבלו סייזלה תא תשדקז והב ימתאד יא ויל ןממי

 :הילע ךרכמ הרואל יתיאיר אדהיס א
 חמאתכ רשא םלועה ךלמ וניהלא ׳ה התא
 ימכו םאבצ לכ ויפ חחכו םיקחש ארב
 'לחפתתיסע יהיאד ןיגב תראפתב 'ברבתמי תשדקתמ
 לחבמךסמ אהי אלש יהזהלך׳רצ םגזכ״עןטביסימעל
 םחבד יטהל לבויש ךז רבד אוה ןכ סא אלא הנבלל וניב
 ךרבי אל םטעכ הסכתנ סא ןכו הנבלה רזאל םירכינה
 ךרבל ליחתה םאו • ךרכל י:מ זאש קד ןנע היהיש אל םא
 אל הליחתכל לבא הכרבה םייסל ינמ ןנעה ךית המלענו
 אל הל ךימסה ןנעב הכרבה ןמז ךיתב םלעתיש עדויש
 אלו הנבלה הסכתמשכ יכ םינומדקה םשכ ונעמשו ךרבי
 םוצ ישדקיזרובצה וגאדי הנמזב שדח ותואב ךרבל לכוי

 הרצעו

 * " ״

 ךורב



 ד רחא אלא ךיבי אל ש־םב ׳יפא ה קרפ
 לע ךרבל יצמ אמיסש סינחזיאה טתכו • עיאיז לע הרצעו
 שידחה 3פ ןקתנ הז יכ האח וניאש יפ לע ףא תנבלה
 תא איה איצוי א3ס בז• ךא .תורואמה רצוי3 המחו םלועה
 תחת יא ותיבב דמיע איהשכ הנב3ה הישדקמ ןיאז הירחא
 דמוע וניא ונממ 3חגה טר !אזרבח ינפ לבקתה יכ גגה
 יכפתלבקהכ ב׳ג איה הנכ3ה שודיקו ו3בקמו יתיב ךותב
 • הושדקיו סימשה רדא ,תחת הצוחה ואצי ךכיפ3ז הניכש
 הצזחה תאצל 3כזי אלו׳יזגה ןיב יורששכ זא ה3זח אוה רשאו
 רמושז • חותפ ןז3וי ךרד התא האורש 3כ יתיכב ךרכ3 ׳.4מ
 א3ש תיפנזסמה תיאטממ ומצע קתרתה3 דאמ רהזי ישפנ
 תחת ךרכ3מ יקנ 'יקמב ותיבכ ךרג3 ךירע יפטו םש ךרבל
 םישדקכ 3גכמ אוה רשא ער חיר םוקמב םימשה ריוא
 ,ה רבד תאד ארקכ ?שרדש ומכ םיעשר תרכהכ תרכהלו

 :זלה טרפב םירחא תומוקמב ונכראה רככו הזכ

11X01! םירדוהמו 'ינכומ תויהל לארשי ישיא 3כ לע 
 הנבלה שדקל םאוב תעכ םהישסלכ
 אבל ןיא יכ רמאנש ומכו לארשי ךיהלא תארקל ןיבה ש״תכ
 הכרכש םימכח ונועידוהש רחאו .קש שובלכ ךלמה רעש לא
 לזלזמל הבורמ !שנוע הניכש ינפ תלבקהכ ונל איה זז
 זא ׳ עבט ןיאכ שאר יוליגב התארקל אכל הרדה דטככ
 םיכרב תאזה תחפסמה התשפ דשאכ ן זילעה שוכל אלכ
 לע ןמדזי ישאכ הניכש ינפ לבקל םיאבה ץראה ימעמ
 תיבה ־קתב ףינכל דחוימה תוחפה ןטקה תפנצמה םשאר

 םימעפלו תסכ ילבמסכוג דאשז׳לילה בכשמב ומע ןשילו
 יקרפבו • םניע דגנ סימש תאר מ !תש אלו שטל ילכמ סג
 סישגנה ׳שנאה יכרדמו ר׳סכ זז תחכיתכ ךיראנ לולא שדח
 ומישיו םיאנ םידגב שובלל לוחכ התוא םישדקמשכ ףא
 תאצל סתמילגוסשאל לע העוש♦ עבוכ זא רוהטה ףיננה
 םיקסופה יעלפה המכו תישעל ןטנ ןכו הלכ תארקל
 אלא הילע ןיכרכס ןיאש זלתא טייח לדוגלשדע וז הרהזאכ

 ינפמ ורחבש דע םיאנ וידגבו 'שוכמ אוהשכ תבש יאצומב
 םימי 'ז הילע זרכע אלש ףא תבש יאנימב התוא ךרבל ךכ
 לכ השדקל חלשלו ברה ירבדמ זוזל ןיאש ונכתב רב ב
 רדהו דובכב לוחה תימיב זא ןיוכיזסיתי׳ז היל ע תבע אלש

 ךרדכ דובככ ףטועמתייהמ יועי אל 'וחפלו תכש יאנימכ
 ןיאו .לז םינושארה םידיסח ךרדכו תסנכה תיבב חמוע
 תבש לילש׳כז ט׳י ט לחש תנש יאצימב התיא !ישדקמ
 תלבקהכ איהש הזימבא׳ה שודיקהש רוחה שובלב ש׳מב
 לטק תחמש החמשב החמש םיברעמ ןיאו הניכש ינפ
 ןכל סרוק הנבלה הארנ אל סא !הימי ט׳י תחמשב הניכש
 אוהש ימי הולטכי אלו ט׳י לילכ הושדקי הנמז יבזעו ליאוה
 רתינ אל סא השדקל ן״רנ ירימ .ריתה תוליבא ימי 'ז ךיתב

 התיא םדקי הנעתמה דיחי ןכו תוליבא ימי 'ז רחא ןמז ול
 ןמזה רובעיש וארי סא רטצ תינעתב ףאו רובצה םע
 'ינ-מדקהת ונידיב ׳רורמו בכע אלו תינעתה לילב ושדק♦

 יכ

 ןמ גאדי אל ביש השדיקש םוימ הנבלה שדקיש ימ יכ
 להש חטבימ ןכו שדח יתזאכ םלוע ןטי חריכ תונערופה
 זילע ורזגי לאש חטבומ ןכו שדח ותואב התימ זילע ורזגי
 הז םעטמו • ףסאי אל ךחריז ךינמיסו שדח ותואב התימ
 ןיאש׳ירתיאה ׳רכסל עומשל ובא אל לארשי ילחגמ םיכר
 ןישדזימז כה״וי יאצמ דעוב״ט יאצומ דע הנבלה שדקל
 שדקל הטמו • הוצמה ץימחהל אלש דימ הנמזב התוא
 קרפ ןנירמאדכ ךלמ תרדה םע בחב םישמ רטצב התיא
 סע בחב תיצמ יאמ 'חצמה לע ן יריבעמ לחג ןהכ זל אב
 ץימחהל אלש הלעמל ונבתכש ףא ןכיפלו ךלמ'רדה
 יפס ףידע'י ?תא ןיא םא ןכא ׳י ותא שישכ ונייה הזצמה
 בירב כה״ויז ב״ט יאצימכ התוא ךרבלו רטצה םע ףרצהל
 הנבלה םישדקמ ריבצה סא הז םעטמו ךלת תרדה םע
 שדקי תיכרע תלפת ללפתה אל ןיידעו תכש יאנימכ
 שדקל םישנל ןיאש םינורחאה טתכז בכיע אלו סהמע
 םדא לכ ריהז אהיו • עדת יניבמל טושפ םעטהו הנבלה
 דע ךרכל ליחתיש םדוק דחא היאר קר הכ לכתסהל אלש

 ־ללכ הכ לכתסי אל בסו הכרבה תלחתה
711X01 ׳דקמשכ ח״י׳לפת ךרדכ וילגר תא רשייל 
 אדחיל׳תאל בוט יכב סנכיו •הנבלהתא
 ה׳ט ה׳י םש דחיל ומיחרז וליחדכ היתניכשז ה״כקד אמש
 תא שדקל אכ יכנא הנה לארשי לכ םשב םילש אדזחיב
 ןוילע םוקמכ השריש תא ן קתל התננט רשא חרי שדחה
 הנשויל הרטעה ריזחהלו הבוהאה רוד תכוס ינפ ריאהל
 תיפי לקה חכ סציע תירכהלו תימלועה לככ עפש סחגלו
 לארשי תדע יניטשמו חצ שאר לע׳ילשהלו םהב תיפפילמה
 ךרואכ 'ייח רוקמ ךמע יב 'וכי דחפי התמיא םהילע ליפת
 זיאיריל 'ה׳וחכ אבהו •'זכו וניהלא ׳ה סעינ יהיו רוא הארנ
 שרחה לע ךרבל אב יכנא הנה הז חסינ הז ל ע ףיסוי
 רכע לא ריאהל הל הלועו תשדחתמה א׳זד אבקונ לחר
 .דלא ל.י{ }־ סיהלח םש עובר חככ התוצרלו הינפ
 ג׳סד ב״מיתינורחא ןוותאחיכז סיה״יא י~יי־יא
 א׳זד י״הנ ירוחאבש תטלמה י׳ק׳ג ילעי הדגנכ ונידקחכז
 *יריציכ 'ישעה הלע* םינושאר םיגוליד 'גבו ילש ת״גחכ

 שאר לעו רהסה ןגאלעמ היסעד הפילק שימתי קתנתי
 ■האירבל הריציה הלפי םיינש םיגוליד ׳גבו לוחת םיעשר
 שאר לעו רהסה ןגה לפמ הריניד הפילק שומתו קתנתי
 הא ירכה הלעי םישילש םיגוליד 'גבו לוחת םיעשר
 שאר לעו האירבה דגנמש הפילקה שימתי קתנתי 'יצאל
 רוקמ ןמע ׳כ 'וכי התמיא םהילע לופת לוחת םיעשר
 בושו •וכז זניהלא'ה םעונ יהיו רזא האלנ ךרואכ ס״ח
 ר מ!מ ביכה ינפל רמיל שיש ל׳ז ברה בתכו ךרכל ליחתי
 אלו ןתנ קח דע םעשה ןמ 'ה תא וללה היוללה ח׳תק
 ע׳יבא תימלוע םיזומר םינושאר היוללה'דב יכ רובעי
 הריציו רציכ הישע לילבל סינחחאה והוללה ׳גבו ;רדסב

 החירבב



 הכ הנבלה הכרב תנווכ דוס ה קרפ
 רתאקי קייד כ״עו הריציה הלעי תיליצאדתליה סיקמכש חמי ט יכ סגו ׳לעמל הטמלמ תוליצאב האירבו האירבכ

 ךרדב זחא ן׳חרהמ רוד׳כב יתיאר בישו םירצויל רא*כ3׳ דוכיב אוה הזה סשה יכ א'3ו ןיתנ ק״ח ת'סב א׳נק סם
 ןורב ןירצוי ךורב ךישזע ךורכ רמ!3 ךירצו • וז הנוזכ 3חר ינפ רבע 3א ליאמ׳ איזד הזחב הלגתמה אמיא
 םחנמ ייה דיסחה םכחה בתכש ומכ ךינזק ךסב ךיארוב רפסמכ הלועה רטפי א3ו הי3 ךימס ביכו סשמ תאצויה
 השממ ומלוע ׳דה ׳ו3עה3 תחכימ הרבסה ךכו 3״ז הירזע יקכ ׳ןיהלז הכזי:סא ויפוי המי • םייקו יח 3ארשי ךלמ דוד
 לעמל השממ סה סגש םיגוליד השלשה ןיעמ אוהו הלעמל רפסכ םילגרומה סייונכה .תצקמכ ד!םהר*עהבןיזכלו
 ןידוגנישה לכ ורמאנ אל ןכא ןמנה אוה ןכו חצנו דוהו דוסיל לשא ל״ז ונטר םריכזה ןתצקו •ברה ירבדבו רהוזה
 תסריגכ םירמואה דיב תוחמל אל ןהעינצמל אלא וללה ויאוב;זומרה א״זד;היכקזנ לחר דוס ׳ו רמאמ ורמאמכ
 ומייק לארשי ילודגמ םיכרש בקעי ןמיס רדסכ םירפסה ׳ליבגהו הלודגה ׳ולכיה סה םיקחש כ״ג ארב סיקחש ארב
 םעפ לככ רמאיו • םתרפסכ ןייע איהה אסריגה סג ך׳פצנמ הרטגד ן״מ ןיקחוש התשש האירבה ׳ לועבש
 הנישאר םעפכ ןיכיו ךופהו רשי • התמיא םהילע לופ^י לחר לע סאבצ;3כייפ ח;ררי סמיאב ןיסי ןרו
 ךילשהל ךופהו • הישעדתופילקהמ הי שער /יטלמ ליצהל הכ׳קינה איהש ויפ ךרד אצויה א״זד ח1ר אוה יכ י
 הריציד מ ליצהל ביפב ןכז׳ת׳רכהלז היאנוש לע תופילקה ן׳מזו ק׳ח ןיוכיז • הריציד עלואבצ ונייה סא בצ לכ ןקי/,
 זארהל כילע םולש פ'ג רמאי כ*חאו • ג׳פכ האירכד ןכו ׳שיע אוה הדי לע יכ לחרד ןמזו א״זד קח ונייהד סהל ן/ינ
 היהש ומכ גורטקו ןיטשמ סוש דוע היהי אל שדחתישכ יכ 'ימלועה לכ סישש׳דיקפמ תא ונשי אלש׳ישעל םהל ןתנ
 ושמתשיש יכלמ 'בל א׳א הרמאו הגרטק הנבלהש הלחתמ אלא םנוק ןוצר רמיל ןיאו סהינוק ן וצר תישעל םיחמשו
 ינללקז ליאוה יכ סגו םילש לכה היהי אלא רחא רתכב >אד דיה חצנבש א׳סק תומש ינשל ז מי סש סהיכוק
 שיא םיכרבמ ןכ לע התחיא םהילע ליפת לימאכ וניאנוש רפסמכ 'לוע סש לכש 'ב׳היניק זהזו׳ימלועה לכל׳יריאמה

 *םכילע םולש ־ימאל והער תא א׳ז לע י׳ראה ירזג וזמר תתא לעופ חסונבו א׳סק םהיניק
 חירבהל םהידגב ילזש ךכ רחא רענל גהנמהו ׳לבקמ לחרש תמא !תלועפש תמא הייהא 'ימעפ ה׳יהאש
 הנבלה גורטקמ ווהתנ רשא םינוציחה .שדחתתש ימא אב קזנה רוס הנבללו ודי לע תימא
 םלתה דבכ אזה יכ תיניצה יפנכ ילוש רעונ היה ליז יריתי ש'תכ:ןטכ יסזמעל ראכת׳רטע תנווכב *70^*1

 איתשידאיהלאןוהלןורתתאנדכ'פההלא רמזאזע־תנכ דמועה הלש רתכה אוה תרטע ברה
 ־ה1י א׳ימש תוחת ןמי א׳ערא ןח ודבאי ודבע אל אקרא! סה ןטב יסימעל םיקמ איה סש רשא אזד תית םיקמכ
 ידבע ארית לא התאו בשחתי אל סייגבו ןטשי דבל םע ןה לארשיד ן יתמשנ לבא תישארב תשרפ רהוזכ ש״מכ לארשי
 ןערז תאי קוחרמ ךעישומ יננה יכ לארשי תחת בקעי וגל ןיתמשנ ןיחרפ ןמתמי אנליא אזההל אפוג וגח ןיקפנ
 התא •דסחמ ןיאו ןנאשו טקשו בקעי בשו םייבש ן־רהמ ן׳פחקא םתא ייהת יכ אזרווגל זגל״יאהעמ יג ץרא יאה
 השג:א יכ ינא ןתא יכ 'ה םאנ בקעי ירבע ארית לא סיסימעה ןירקאוזהיילע אהב מ וחהד ריקי ןכ לארשי כיעז
 הלכ השעא אל ךתואו המש ךיתחדה רשא םיזגה לככ הלכ ׳ידיתע לארשי ףאש ךל ךל תשרפ רהזזכ ןכו כ*ע ןטב ינח
 ת׳לתא םרד םימת לאה • ךקנא אל הקנו טפשמל ךיתיסי? המצע הרטפהש הנווכהש הארנ ילו • התימכ שדחתהל
 ןירז־אה הז קוספב שיו • ט׳יסוחה לכל אוה ןגמ הפורצ 'ה התיהש ימכ א״ז אוהש תראפתה םוקמ דע הלעמ הלעת

 תראמ לחר תיהש המ ןכבו ןיפילק א״י 'ייפכאל׳ובית א׳י שדחתהל םידיתע ן״יז םה ףאש הניבה ןטבב הסימע ימע
 ;הב סיסיחה לכל ןגמו תירחא היהת דע דוע ילעיו הניבה איהש האליע 'ה ימכ ל׳ר התיתכ

 סיקמכש

 • שדח שאר רדס םלשנו םת
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 בוס םוי
 םדעומב סחוא וארקח רשא שדק יארקמ ׳ה ידעוס הלא

 ןושאר קרפ
 םלוש הנה ריחמ טעמכ יכ יילא רמאי רעב יח יכ סי3גרה הניפ שאר3 העיי^ החמשהן זישש!ך ןחת

 לשרתיו ןכרק וי3ע בירקהו חבזמ הנבז 'ש סיל ס3ע ו3יאכ י3ארשיה שיאה ביסי רשא ביטה השעמ 3ככ
 3כז • הכהאכ י/ייכ ןיה 3כ תא זטי א3ו וניהב םצמצי יא 'ראפ/י דאמ 3ידג רמיז •זהשע דס תריבעכ
 לכ׳ ינת ה״רד ינשב ש׳מכ ׳3 ןיפיסימ הכז ףיסוהל הברמה 3כ ה׳בירע לגר ידעזחבז ׳יגחב הישיע3 איה
 תאצוהמ ץיח ה׳ר רעז ה׳רת י3 סיבזצק םדאלש ייתיניזמ 3יג י3א החמשי ה3הצ בקעי3 האכה שפנה 3כז • החמש
 )3 ןיפיסימףיסזמ םאיי3 ן יתחש תחפ סאש ט׳יז תב ש סא דוס ש׳רק׳רדהב דאמ ללוהמו חכישמ הזירהלנידעימ
 ת;יתיא הש3ש רפסח יכ סינמיס םהב ןתינ היה 3'ז ברהי תחמשירמא3'רהזאה ה״חכש׳זחגש ח״בשי-החמש סינכה
 הנשארתיאה לש רפסחה לפכ סה דעומ לש תינירחא רשא ט׳י תחתש איה 'אזה החמשהו •חמש ןא תייהי ךגחב
 יחא ןנחיי יבר רתא בזיעמ איה ׳ה תיידח יכ יאת ןנירמאי בתכש יחכו תשמכי לכאמכ סהב ח׳משל לז׳יחכח יניריה
 'זמישר ישרודז • ערופ ינאי ילע ייל ינב לארשיל ה׳בק סהל סהב בל ביטי חתש תייהל סרא בייחו ל׳ז ל׳זמכ ס׳רה
 ערפמל ןיקירטס ול סלשי סדא לע״יפ יכ ארקא והיכתסא התקשהש פ״עא ׳יכו ךתבו ךנבז התא ךגחב תחמשו 'אנש
 הנקא ישנא יקספו הטוסכ ןנירמאי ערו׳פ ינא׳י יל׳ע וי״ל החמש התוא ללכב שיסימלש תחמש איה ןאכ הרימאה
 י׳שר שריפו ה׳בקהב סינימאתה סרא ינכ ילא קחצי ר׳א רשאו • כ'ע ןייו רשכב יתשאו וינבו איה חמש אהיש
 הקדצלו היצמ רודה יונל סניתת רתייל ה׳בקהכ סיניתאמש חמא סה • השא ןברקל הצרי סהב גניעה יכ ידיגה 'ימכח

 זב ימ יכ ד׳מ א׳ראד ןעיהו םיביט םימיז תיתבש תאציהלו 'ותכה ייל ע הלעמ היתשי הליכאב גחל רוסיא השיעה לכ
 אכל דיתעל סנחלש וזכתיש סיקייצל סרג ימ תינטק ס ויל גח ורסא רחאנש ןברק זילע בירקהו חבזמ הנב וליאכ
 םימתה שיא ןכ לע ה״בקהב ונימאה חלש סהג היהש׳ינטק ןישלבל״ז י״שר ראיבו •חבזמה תינרק דעסיתטעכ
 'ה תכרבכ ולשמ זבזבל שדוקכ תרדאנ יתע תניחא היהת וילע בושח התשמו לכאתב גניע גחל ׳רוקש ל׳רש ןישארה

 זל יילגרב חרא רמגכ אציו • זבהי ךילשי 'ה לעו זילע רשא • ןברק בירקה יליאכ
 'יקתממו 'רמשמ ינימ לכ לגרה דובכל איבהלו ןיכהל חכי לפטתהל ילארשיה שיא לכל היצמ ןכ לע ירש א

 • תוחפשו םידבע יתא שי יכ ךא לגרה יכרוצ תנכהב םיבוט םיחי יברעכ
 סידעימכז םיגחכ הליכאה יכ םינושארה ורמאו םילפטתזיש ןברקל אמגזד וחזלשבמ רתיי יב תדע ימ
 ןחלישה לע הניכש ינפ תלבקהכ בשחי ,יהז ע״מ ללככ אוה• זילע׳פכל ?ל הצרנו ותאבהב םילעבה
 איהו סיהלאה תא וזחיו ותשיו !לכאיו ש׳תכ 'ה ינפל רשא 'ב קרפב ראבתנ רשא !איבי רשא תא יניכהו ישישה םייב
 תרהט לעתישענ היהתשכ הרזעכ םינפ תייארתרימת תפסית הריתי טרי הרקי תלע ח תרדה הכוראכ תבשד
 ד'ע הנהו סרפל 'אבתיש יתכ ותא םיינע ליכאהבז שדקה לפטתחכ תייהל םילגרה רדה רסכל וז הכרד הנכהב
 היה םילגר יליע לש העיספו העיספ לכמ יכ םימכח סמאש לעבה בהלתי המכז יילע ןברק׳סקהלי׳ה ינפל חיוק׳מכל
 הארי הנשב םימעפ 'ג ארקא יהיכמדאי דחא ךחלמ ארבנ השעמב חקשיז לגיי תאז לכ ייניע דגנל יתתב ׳ רקי שפנ
 אמגיד הנה ךאלת חליש יכנא הנה היל ךימסו ךריכז לכ תראפתלו דיככל הפי ןיעכ סיכמ ךסכ ווב םג הזנ/גה

 הזל ־׳ סילגרה

1 

1 
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 וכ בומ םוי תאנחה תוצמ א קרפ
 המת רשא 3גרה /יחזגס ינייצ/ינכה קסע הירמ הזל

 ה3זגסהת יב מויהל רימאכ ךר וכז 3כ מ״אר /יבוח מריממ
 תגיסנו 'גייסכ 3כי ימכילהב 'יהלא יכאלמ׳יארבהלאיהה
 איה מאלפנ א3ז• וי3גר3 ףשר א$יו 3ודג ןובשחל מפיט:מ
 סמו וז הנכה /ירדה דטככ 3׳כש/י רשאנ הןיזחר א3ו ןמח
 רימא /ישרפ 'הוזה רפסב התבסב ורפיס רסא הב 0* סגיט
 ורשק/יא היבד קניא ־מ ימא ש׳י ,ה ידגומ ה3א 3״ז
 ןרטג /ימ !רשק/יח היב והלט ממל׳ליעמי אליעל את/יח
 גלמד התכ ט׳מ אכ3חד ארשק רח רשק <ירש ק/יאל וה30

 כ'גכ והב יטגימאי סרק איההב דיחאו אמיא3ז אבאל /יירי
 ר/יא 'וההב אנמרזאל ןיגעב אכ3מב היכ ןדיחאד ן וניא 3כ
 אכ3מב אדתכ יה3יכ ודחא חיד ןיגב שדק ילקאד סאל יע
 ישג/יא יהב אהר שדק יארקמ'/יב3ו ןזרקא׳ה ידעומ ר׳גז
 /ייא ן יק3ית ן יר/י סרעיתב םעזא וארק/י רשא אב3תב
 לארשיל /ייא הא3יע אק3!ח אכ3מד ארטסמ יא יהב 3ארשי3
 'ה ק3ח יכ 'ונזםניה3א הב םיקבדה ס/יאיביתכד היב ׳
 היב 3ארשי3 /ייא אק3וח סרקד הא3יע ארסשמ יאו ימע
 א/יוחח והיימק אנק/י3ו וה3 אנתזל יזח/יא טל אד 3גז
 האזחא3 יעג ארחא3 ן מומד ןאמי והב ידחמ3י אמדועסז
 אזיפשיא איההד היחרא ארטנלןיליסנ ןיפנאו :דיח היל
 ראש 3ב הי3כיה ינב3 ־ימא אריקי אזיפשיא ןימזד אכלויל
 אדו הי/יריבע דיבע אד הימיכב דחו דח לכ ןו/ייזה ןימזי
 י3יר אמוי איהה רבהי3קחב3יזאאד1הימר!חסב3,יא
 אזיפשוא /יינימז א/ישה י3יד אמיחחב ןירע/־מ ןיב3כד
 'דזחסב אלו׳מדיבעב ןי3דמש/יד אניעב אל אליקי!הא3ע

 *ליד אמיי איההד אנזיגכ ונמדזא 030 א3א ירבדחב א3ו
 ןיריהנ ןיפנאכ אזיפשזא אזהה3 א3כק3 יכיימרג זניק/יאז
 ?יגב אריקי א/ידוגס הי3 זניק/יא אמחבשמב א/יז !דויב
 לכ ינב 3ארשי3 ה׳בק רתא ךכ ןירטס 3כב י3יד זנימז אהיד
 אוהה רס א/יריחסב א/ידיבעכ י3ד/ישת ןימא ןימזי ראש
 ןי/יא מיכמז אריקיו הא3ע אזיפשיאאמשהי3ידאמיי

 י/ידוגס הי3 וניקמא הי3 ונימז ןיליהנ ןיפכאכ הי3 !3יבק
 כ*גב •י3יד אתיי איההד אנזוגכ ןרדשמ ירז/יפ יא3ע
 ןאדח ממל 3ארשיד >עשכ ח׳/י םדג יחב סמיא יארקמ
 זהיימרג ינקממ ירימפ ירדסמ ה״בק3 אחכש ןיחבשת׳
 ךכב 3ארביד ןביט המ ןירמאיא3עיכא3ח רקי ינאמב
 ואלו ירמא ןיד אמוי ןז3 מיא הא3יעאזיפשוא רמא ה׳כק

 שדק וא3 יכי ןי3 לחא שדק ירקאד רמא איההמ אוה ך3יר
 אדח הי3יד אזיפשזאאנמז3 יזז>/רא ןל3 שדק ןו־יקאז זהכינ
 בימכד רקד רטסמ דח!יכ ןיקיכד ןוכיא אהד י3יד ארטסמ
 אזיפשזא שדק ןורקא 3ארשד ליאיה 'ה33ארשישדק
 אוה שדקה אזיפשיא יאהד ונימוד ןיגב יאדו אוה ןיה3יד
 הכבש םעה ידשא ורמאו זה3זכ זחמפ שדק יארקמ בימכד

 :כ'ע י3
 בשרר רקי רדה דוה אב/יי זלה בכנה׳קאממ /ר ילך

 30 ב 1

 מלגדי היסמ ןהיפלו הנה ןיאמ בוט םוי /יודועס 30
 • ?ישרש ח לשי ל 'ב 1׳ לג 1 אי3פה3 דע ט׳י ברגמ סמנכה
 קיפני ףמכמ 3י יעו ףמכק ןמחנ ברש /יבשב ורמאש ד״ע1
 אנ פימכה אל יסא יברו ימא יבר יל יעלקמ וליא יתאו
 האליע׳זיפשיא רדה דובכל םלשה שיאה רמאי הכביהיימק
 'ה חא דבועה ילשאו איה ה ירד הנכהב ימאנהב לפט/יי ז
 ידכ ימיבכ של שיא לכ מייה3 רחבומה ןמ הונקו • החמשב
 עוצבל הנשמ םחל׳ושעלסיכ־ט םימי יברעב הלח רועיש
 מפמ עינבל ט״י רדה דובכמ איהו מבשכ ימכ ונייכ םהילע
 ה׳ר שיר יכררמה במכ ןכו לארשי דיב השודקכ יושעה
 'ז הרהטב ןיליח לכאיש ידיחלמל א״ח יבררמאקד חיההא
 יפל םימי 'ט ול רמא אל יכה׳ושמד כ׳הויל ה׳ר ןיכש םיחי
 ןישל לכהש וריהזהל ךירכ היה חל ה׳ר לש ט׳י ינשש
 זמשמי ולכאמ מייהל ןידכ ןכי ב׳ע ט׳י דובכל סה ימבכ
 האליע אזיפשיאר ארקי םישמ שדקה מיהט לע מיסגנ
 ךרדמי ר׳זאנז ונימ מא ןיזי אנמיש׳דק רוהט חלוממ
 /יבש /ידוביסל ךרטימה לכ השגינמייהל איה סישרקמתה

 מי׳יהל הזמ• • עגי אל ש׳רקב רז לבו לארשי די לג ט'י>
 לכה לסבלי ןיכהל ט'׳ גרנ ת ימכאלתב ריהמ ריהז כ'ג
 3ב שפנ 3כואב ףא ןירימחמ םינושארהמ סיבר שיש טי׳גמ
 שיכו ט״יכ ימיא מישע ימ3ב3 33כ סגע גיפמ טיאש
 ףאו • ט׳י ברעת ולשכ חנשכ רמזי םיליעמ ןהש םירבדב
 גהנת ןמעט גיפמש ינפמ ט״יכ ךחל ימימש ןילכמב
 קפסה ןח קלמסהל ט׳יעמ םכחל םיתמב סיכליהל בוט
 ידש אל סהל רטניש ט״י ברגמ זגדיש לכש רתואש ימ שיש
 אהי םיצבו רשב סמ יא םיאלממש מיפיעייינישי׳עאלא
 ןומכ טוחה סייגמ ןיכי א׳א םאו ןרפימל ט׳יגמ ריהז
 םיששוח םיבר ןכו םימילשו ירמשא אל יכה ואלבוטז־תה
 ןהב לשבל 'ושדח 'ןרדקרזשאלל׳ז רוטהוש׳ארה׳רבס^
 םיקסופהמ םיברש ףאו סייגמ ןהכו לשב אלש לכ טייב
 סוח סג שדקה 'רהט לע ו/ידועס השוג {יריממה

 לא ב:ט׳קהמז הנוילעה לע שדקהה די ודי חנמ לא
 • ער ירקמ

 ינא סזו הז רמזל טייב טוחשל סיכרטנתה י מילזוגו םיליגתמי םיזווא טייברגמ
 לדגל ׳חמיניש 'ופועב אלא הז ןיא ןחה ןמ יכ ףאו לטונ
 ברעמ רורבל רבשנו זירז אהי סיהלא ארי םיקמ לכמ סינכ
 הליכאל 'חמטיס 'ופועב ףא לטונ ינא הזו הז ימילו ט״י
 ם׳פמנ םירבדה הלאכ אצויכ לכ ןכו היגי ל׳שר מעד ןכ1
 סידכחמח! סישדקממה סישגנה סישנאהל התה סיכימנ

 זכד*• ףאו קפס סוש םדקה׳דזגסב 'ויה ימלבל םנוק סע
 ן ינעכ סיפחקה גהנמ היה הב רשא רבדכ םיריממה
 לכא אלש ושרדו לוגפ רשב יפב אב אלו ימאש לאקזחי
 לפנו ליאוה 'רמימ המיהש ףאש• םכח הכ הרוהש המהבמ

 'הזהלעדי לארשי ישיאמ יקי ימי הלכא אל רוסיא קפס הב
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 ץימת^ח *בוריע א קרפ
 שדקה ןושלב עדוי וניאש ימי תאזה ריעה יגב3 כ3 זא ינולפו יכ ט"יו תבש תידיעסב ןכא םימיה 3כ דימת ה3אכ

 :זעל ן !שלב זרמיא33כוי השידקכ 'ושענ 'ויהל אריה שיאה זיעי המה שדק

 םחל לע ברעל'זצמה רדהל יגהנ מ*ן״1ה0ודו לכ ראבתי חספ יקרפכז האיגשו קופקפ סוש >3כז
 לישבתב ןכי וי3ע סיענט 'נ הדועסבו .תבש 3ש הינשו 'א ברע3 ש׳עב 'זיה3 ביט םוי 3'חשכ ריהז׳ויהל הזפו הדזעסב׳נשמ םחללילטונלוסלש י :ד׳סב הכוראכ הז
 כרע3ו הוצמה רדה3 יואר יגס איהשלכתיזככיכףא הז בוריע םעטו ןילישבת יבוריע ט״יברעכ
 זיניעג 'ולק עיזוצמה ויהי 3ב3 דבכתהל הייארה הכיתחכ וניכהו ביתכד תבם ךר!צ3 ט׳ימ 3שב3 רוסאש ינפמ איה
 רתתסמה'יקחב ונחיני'וריעהותכש לילב לישבתה לכאיו אייו 'בשל ןיבמ ט״י ןיאו ׳בשל ןיכמ לוח ?איבי רשא תא

 אל תבשל לשיבש םדיק דבאש זא בוריעה 3כאנ סאש יפ3 ןיכמ ט״י וא בםןיאו בבל ן יכמ ליח אקוחד רדמ ורזכיאד
 יוחד עייזכ 3ישבתה ןמ רתינ ןכ סא א3א;3שב3 יצמ א3ש ידכ והורסא םימכחש אלא רתימ׳כשל ט׳ימ לבא לוחל
 'כ ט׳ימ לשבל רתימ לח׳בש לארשי ץרא ןכי • הליכאל ו״ק ורמאי בשל ט׳ימ רסאנש ןויכש לוחל ט׳ימ לשבל ואובי

 יכרד,וצק הלא הנה ששוח וניאו ב וריעי תחנה אלכ תבשל ונקת1 הימי ןכש לכ אל ליחל ט׳ימ ןילשכמ ןיא 'בשל ט׳ימ
 םה לגרכ ףיגה ןיקת יניינעמו • ט״יעכ לכאמה ןיקת ךרוצל ט״י׳רעמ ברעיש ןילישבת׳כירע ידי לעש םימכח
 רפתסהל לארשי שיא לכ לע הזצמ 'אה • םירבד העברא תבשל ב!ט םוימ הלחתכל וליפא לשכל ךדמל לטי תגש

 ט׳יל סנכי אלש ידכ לגרה ריבכ ללכמ איהו ט״י ברעב יוה אל בשה ךרינל לשבל בוט םזי ברעמ ליחתהש ןויכש
 ףלחיו 'לגיו ביתכ םדזרשכ ךלמינפכ םאו לייכמ איהשכ ט׳ט ולושב ךלוהו רמיגכאלא תכש ךריצל ט׳ט ולזשב
 תולגו הרהט ןועטש האליע אזיפשיא ינפל ז׳ק ויתולמש ןויכש ועריש ארכיה הזכ ידו ט׳י ברעמ ליחתהש המ
 !לא קרפ שירבו קש שובלב ךלמה רעש לא אבל ןיא יכ ירמגל לוחל ט״ימדו״ק תכש ךרוכל ט׳ט ליחתהל רוסאש

 רמולכ םיריסא אמעט יאמ סרא לכ ראשו רמתא ןיחלגמ תכש יכרצ לושיב ברעמ איהש ינפמ בוריע ארקנו רוכא
 רמשת ישנא ןנתדכ ןנינשמו • םדא לכל וריתה אל ט׳מז ןכ סנ סוצמי ימצעל ברעל דחא לכ לע הוצמו םיה תנידממ אבה אלא דעומ לש וליחב חלגל וריתה אלש • דחי ןתושעל ט׳י יכרצו
 ינפמ ןירתימ ישימחבו סבכלו רפסל ןירוסא דמעמ ישנאו ברעיש ימצעל רעישכ ריעה לודג לכ לע
 ?סנכי אלש ידכ ט״מ א*רא ח׳כב הבר רמאי תבשה דובכ זפחנו דורט ןריע ינבמ דחא היהי סאש וריעינכ לב לע

 לגרל וסנכי אלש ירכ יתכ אכה םילמנמ םהשכ ןת־ימשמל בוריע חינהש זא סנאנ !א ברעי אלו חכשי זא ברעי חל
 לגרה סרוק חלגל אלש לשרתמה ךכיפלו םיליוכמ סהשכ ובוריעב ח׳י אציש ברעל עדוי וניאש ה׳ע זא דבאנ
 רתה היה סאש מה׳חב חלגל אלש ל׳זח וילע וריתחה ןוכנ ןיאל יאמ ול ן יכנ ןיאל תינמ זחלשוד ארקא והזכ,רסא

 םלט םיסנכנו דעומה יגפל חלגמ היהי אל מה׳חב חזלג ןיא סלזאז ןילישכת יכיריע חינהל לטי היה אלש ימל ול
 ;סיליינמ םהשכ ברעל ול רשפאש ימ לכא רימאה רבדכ הביס י׳ע אלא הז

 אוהשכ לגרל סנכיל אלש טש רמיח ינפמ יכ ז״0ו*ך ךימסל הצורש יתעדש אלא רכזנש יפ׳עא ברעמ וניאו
 חלגל אלש םדא לכל םימכח יסנק לייכמ !בוריעב אציי וניאו עישיפ ארקנ ריעיה לודג לש ובוריע לכ
 לגרה׳שירקל רקי תתל לארשי ישיאל התיאיןכ לעו מה׳חב אתינתמ דדכמ הוהד אימס׳וההכ היהש השעמכ לחנ לש

 אוהו'יפיו םיטשוקמ םהשכ ט׳יל סנכהל םשאר רעש חלגל תכיצע ׳אמא ליאביצע הזהד היזחולחימש רתד הימק
 ללככ יכ לגרכ ומצע רהטל םדא בייח ורמאש הע ללככ הנשל ירידא ך:מס ליא ןילישבת יבוריע יכית-אאלדל׳א
 וניצמ ערוצמה תרהטכ הנה יכ תחלגתה אוה הרהטה יבית׳א אלד ליא תבינע יאתא ליא ביצעהיסד הייזח
 רהטמה סבכו בותכה רמאמכ רעישה תילג יתיהטללככ ירש אמלעילטל תא עשופ היל רקא ןילישכת יב ירע
 תייעשה יכ םעטהמ איהו ורעש לכ תא חלגי וידגב תא סיעשיפהז ןידיזמה לע יתעד ןיאש רמולכ רוסא ךדידל
 טרמי יכ שיאו דוס אוהז׳ריבעהל ךירצו ןידה תיחכ סה זירכמש תמיקמב ןכלו סימכח ירבדל םירירח ןניאש
 תשרפב׳בדה דוס ראבתנ רככו •אוה ריהט אוה חרק ?שאר סנאנ יא חכשש ימ םהילא רימאל םרפי רכדהלע שמשה
 אמלעב ןיניר ןי רעתמד ן יאתת ןירתכ יכ ח״מ ףד עירזת אל לכא להקה םכח בוריע לע ך תבי עדיי וניאש ימ יא
 אילגתאז ארעש הינימ רכעיתא דכו רעשב תוזחאנ סה םיעשופל אל יכ ב וריע חינה אלש ימ לכ לע סתכ זירכ
 ת׳ת ג׳כר ףד יחיו תשרפבו • אליכ םסכתא האלעדכח לבא םהל הכזיש רחא דיכ ינתי םירחאל ברעמשכו הנמנ
 אכרבתא רכ ארהיסד אתש אוההכ הימקוא רתח המכב הכזזה דימ לטונו רזוחו רשפאר אכיה וינבו ותשא ייע אל
 יראמ ןיראמד ׳ראת ןירקאר ארהיסד אהרעש 'סי אלכד תיצמ לע ונמצ)ייתיצמכ ינשדק רשא א׳מא ייחב ךרבמו
 חלגל הונמ הז יפלכו 'וכי אפציחד זישקד יראמ אלקתתד יכימזאלי ילישבלו ייופאל ןל ירש אהי ביריע ןידב ביריע
 רעשה ריבעהל הלעמל הנפ ןכ י׳ע יכ ט׳יעב רעשה ינזלפליאנל תכשל ט׳ימ׳נכרצ לכ דבעמל אגרש יקילדאלז

 !ירתכש י;ילפו
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 בויח א קרפ . ־
 ונירמ אל דע רמאנ סשז ןוהכ ןידחא/מ ןיא// ןי ר/כש
 ןינע אנמנ א/ינזרטת ל שילג אל דעו היראמד אשיר אד
 הרזג םרתזא םעט ?הזו ריזיאה רבדכ הטג ךרוצ תולגה
 ריבעהל 'לעמה םרא םצעכ ל !ינמ איהשכ לגרל סנכי אלש
 ןוילעה רעשכ וזחא/י אלש םתייחדל ןיא/ימ ןיר/כ לזונה
 ןיר/כה ילא יכ הרומש יכל ןכ השעי אל דעזזיה ־קתכו
 חלגל אב אוה ןכלו דעומה ימיכ רעשכ 1זחא/נ ןיאתת
 ןמ ייה אל הייה יכ וחדנ ט׳י ברעת ירהש איה אלו ם/וא

 ט׳י ברעמ חליגש ףא ןכ לעי הלעמל/ילעל סינמיזתה
 ןיר/וחש ישימחב וליפאו םעטה הז ןח דעיתב חלגל ןיא
 היהי יכ ימפש .תושעל ספא 1די/ה אלו ריסא רמשמ ישנא
 'ניק/ל'ז א׳מק ףד אשנ רהוזב ש׳תכ הלעתל אתגיד

 יירפס לכמ ינפ/א אתיפו אמיפ לע ירעש ןיילמ אלד 'ז
 המכ היכ ן םבל/ת 'וכי אמיפח קיפנר אחור אזההתי׳יכז
 יהורעש ךכ ןיגבו 'וכי ן חקא 'ה הפ !הלוכי יכמיהת יאיכנ

 ןכלו כ'ע יירפס לכת ינפ/חזאמיפד הינרחוס ןיליקש
 הפשה לעש'ירעש ערפ לדג ןי/כ י/לבל ורהזי םיליכשמה
 לכל םשמ אנייה ןוילעה חיר יח א בכעל אלש ביבס ויפל
 רוסיא ימיכ ףא'יפלו םש רומאה רכדכןישיךיןיריע

 חולג אוה'בה •יתפש /ישעלמ 'ובעי אל/רופס/ה
 לוינמ אוהשכ לגרל סנכי אלש ידכט׳י ברעב סינרפצה
 ךי/ב 'חלגל ןירסזאו ןיריתיימ סיקסיפהמ הברה ןכ לע יכ

 ללכב אוהו ׳בעמ רבד ןיא סא רעשה חזלג ןינעכ דע גרה
 ללכב איה סינרפנה חילגז ימצע רהטל םדא בייח רמחמ
 םנוקל הכירצש הלעבל .תרהטמה המאה ךרדכ הרהטה
 סחנפ /ישרפו /ות ירחא /ישרפ רהוזב ראב/נש ומכ
 •/בשד׳א קרפב הכוראב הז לכ ונלצא דאב/נ רבכי שיע

 הוקתב לגרב ימצע רהטל אוה/אש ר/יב הב ר/יוי 'גה
 ערזמ שיא שיא הרז/כ םהמ הברה אנתנש ימכ הרהט
 ברעה דע אמטו זהימכו׳הטי רשא רע לכא• אל'יכז ןרהא
 אוה הילעז רהטו םייח םיתב ורשב /א זחרו • 'וכי רהטי
 לגרב ימצע רהטל םדא בייח רתאב ירבד רשא וביטה רשא

 • שדקה /רהטל הנפ שארל ה/יה איה יכ

 והייתרג׳חסחל /בש ברעב אבייח חב רשאכו
 להקיז דהיזכ ש׳תכ לוחד אשזתשמ
 'אהסאל׳שידק אמע זכירטנא א/בש לאע דכ ל׳ז ריר ףד

 ארחא אחיר לוחבד ןיגבט׳מלוזיראשזמשמ יהייתרג
 'קפנל שנרב יעב דכזאתע לע ארשי איטשי אלזאארחא

 יעב האליע אשידק א־יחא אחרנ אלעאלו אחזר אוהה ןמ
 האליע ׳שידק א חור איהה הילע ירשתל הימרג האזיסאל
 אחח 'יהה ןת /חנל ידכ לגרה ברעב אב ויח אב ךכ ל'בע
 הלג/מה אלכותה דואה התינפ שדקה לא סנכהל ל!חד
 ראב/י!שדק יארקמ דיסב רומא רהוזב 'יפש ןינעכ לגרכ
 זיז יילע הרש/שכל הרי/י ה רהט ךרטציש ר׳סב ונינפל
 אלו ףיזע הילא טפ רשא השעמה ילע ערו •ה/רדה

 םטע

 מ ט״עב חחלנתה
 לשכ םכרד הזו הביס ילב ונימע ינכ/ברמ םיבר םינפ

 החמשי ןושש הנה סינמשת םע 'ינדעמ סינכלז ףיסא לימל
 אסכו אמופל אכט ארפיק ןיבהל ןאצ טוחשו רקב גורה
 ןת ג־בש/ אל ס'שפנזסירע1מכ1 םיגחב אתיפלאבט

 קלח //ת ירבכ וכי/ /!•הל בל לע םש שיא ןיאו הביטה
 ן׳זרטשיל/מהוומ הרהטל הבוהאה /חאה שפנה לא סג
 שדקת לא סב ס/אתיט ריע ר'כ אלב ילייעו אתטוה רישא
 ׳ יגעה לע הרש/ ימ לע לגרה /שודק ־ימאל ו/חי אל 'ה
 לכאמה הלגר ףכל חטמ הנויה האנמ אלי םינבאה לע יא
 היהי הטשתל היה/ רשא ה/שחהו /לכאמל היה/ ימא
 הלא לכ לע יכ םדק/רדה ויזת ןרע/הל רוזעל ריעמ
 ידעימ דובכב יילע ישיש סכישפנ יח/ו ועתש בבל ישנא
 רשיה םע שפנל םינוריע בחב םדעסלו ס/וא ןיכהל לגר
 סינבילת! סיריהט המה סא ףאי איגס אל אה אלב אהד
 לגרה /שידק /פסי/ לבקל ס/רהט לע הרהט ופיסוי

 :ל׳גרג ורבעי רהנב ךינתיסי

 יהי רמאיו המהוזה ריכעהל 'א /;•ליבט 'ג ליכטל שיו
 ןימ לכ חיד/י קלס/ו׳יכע/ש א״־יא ה ךינפלמ ןטר
 ןיבו סוידןיכ רוהט י/לב הרקמ/אמיטו שחנה /תהיז
 בשחמבש םיער םירוהרהמ ןיכ ןינוננ ח׳פרמ ןיכ הלילד

 ינשדק/ו עגנ לכ ןהמ רסו י/משנו יחור ישפנתחזמכש
 ג״י/וכזכ ך/דטעל יבל ןניכ/ו ינויער רהפ/ו ך/שודקנ
 ך/ר י/כ סיבז/כה ןי/ודק ג׳ימ סיאנויה ךי/ תס

 ית״י/ ל״ג/ טפ׳פספ יפ׳סג ך"/ ש׳ב / ח ףיליחכ
 ט׳פז /"בפט ית׳יכ/ב ק'חס ג״־ט א'י/פ ק׳חסש׳גפ
 כ״חאז המהוזה ריבעהל לוכפיז • ץ׳דטפ ץ/*גספ ו״ביפ

 •רתאי 'ב/ליבטליבפל יא !יב

 ומיחרו וליחדב הי/ניכשיה׳בקד אתש ארחיל
 /טש הלייט ליבטל אב יכנא הנה 'וכי

 /'א ףוליחב ה'יזה /ימש׳כ חככ ילעמ ל;ח ידגב טישפהל

 םהילע מ״0 יתחרד ןליכמ ג׳י שרוש ן־ב׳צמ ן־פ׳צמש׳כ
 ןיללכנה האליע אנקירד ןיאמ־זק ןיניק/ עברא רס!/
 ןינ־ק/ עש/ רסו/ םהילע צ צ הבש ־מכחר/ככ
 הבש האלהו הניבמ ןיללכנה האליע אנקירר ןיאר/ב
 אנקידכש האלזיז דסחמ ן ינוק/ הכימש רסו/הילע פי3
 חיזד ינוק/'ט לא ןהמ ךישמהל יממיק/י צ'צי האליע
 טישפהל י/משנו יחור ישפנל /ור אתל ויהו ךשמי ;התו

 לטטיו •'יכו זניהלא 'ה םעזנ יהיו ילעמ לגחד אשיתש
 • רתאי/ישילש הליבט לובטל ואיבבכיחאו ־'כ הליבט

 סב רפסמכ איה הלועה זז ה״זקמ /ליגסחכב אנא
 ויהי האליע אמיא דסחכ סי/חהן'יהה יולימכ הי״הא
 הרובג דסח/!ימינפמ א׳זל ןיחומה רוא יריאמ/יריאמל
 זו;ידה ח יוא גווז י״ע כ •/ילדג /ראפ/רקי א יואר /'/
 ד׳יי י ׳ה ף'לח י׳ה ןייו י״ס ד״זי 'יתש רפסמכ הליעה לג׳רכ
 ךימחר ףככ התשנ חור שפנ רהט/ ןבושב ה/אז •י׳ה

 םיאצויה
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 בוט םוי ברע תלבטל הלפח א קרפ
 ליצאמזןגה מא .תוקשהל ןדעמ אציי ה יהנה ןמ םיאצויה
 י״הד״וי י׳ה ף״לא י׳ה ו*יו י׳הד׳וי ךימימש יגש רוא ויז ילע
 אסכ תייה ינפצ תרהוט/י יהמ ונישפני ל׳גר ידעומ

 לאו ינולפ גח הוה שודקה זכוי עפש לבקל הכזנו ךדזכב
 םיאצויה ׳ימשה תיכזב ונמנ ?שממא ןזעו אסח סיס בכע"
 ארק סימה הוקוילז ן׳״רא ה״סביל סיהלא ארקיו קוספזי
 עשרו עספ אטח סמכ ונילעמ רבעה אמליגכ חככז סימי
 'עכ זעישמ׳ה לארשי הזקמ ר׳מאה רבדכ ןמשחקכ ונשדקו
 'כמזאמיט לכממיהטו 'ירוהש יויכילע ימקיח חלצו הרצ

 •הרימי'ישודקב ׳ג׳ליבט לטטיז־׳כמא רהטא ביליליג לכמו

 חנשמי׳וכו׳ה קחר סא׳יכו ןויצכ ראשנה היהו רמאי זמאצכז
 • 'ט> לארשי םכירשא אביקע יכר רמא

 איה מיעיכיהו •לגרבלגיהכמשיאלהז רדסו
 ימילעב וימילמש ףילחהל םישובלמה ירהט

 מרהט יויצללכבאוה סגו הליבטה מיבמ ןבולמו רוהט
 שבולשכז סכימילמש ופילחהו זרהסהו ש׳קכ לגרב ומצע
 ילכ לכ פ רמאיי יקנ סיקמל שגי ויפכ הקני ט״י קולח
 ׳יג איל ך׳ילע מיכימ יפוסכ ןיכיו 'וגי חלצי אל ךילע רצוי

 ב׳זט ס״וי רפסמכ 'ג׳ס שרוש אוהש אמיאב אוהש ה״יהא
 ה׳מב״ע רפסמכ הלוע חלצי מבימי • ז׳מ׳ימוא רשע סע
 'וגהיל ושגי אלש םינוציחה לידבהל האלפנ 'לוגס אוהו ן׳ב
 מי דוהמ יכ סינושארה םילבוקמה םמכ רפאכ שדקה ןמ

 בימכה מל׳־גסבז ובסיעגופ ןיאנק ילארשיה שיאכ רשא
 קידצל חרואו • םדק לכאי אל רז לכי ימליאנ ירכ אצמי זלה
 רהטל • לגרה ברעכ מדנינפה הרהטב סג ן־א מויה5
 רבדכ הרהטה רקיע אוהש המשאו ןיע לכמ לגרב ימצע
 אלגרמ יכהו םיכר והומכו ינרהט ימאטהמי רומאה

 יכררמא׳עדל ךשפנ לכבו ךבבל לכב 'ומנ מ'יד הימיכב
 לככ ךמע היהא ינחוקעו המשא לכמ ךמצע רהטו'וכי
 םזיה רמיב וא הליבטב ןיטי יכ ריענ המי • ב״ע ר;קמ
 ןכילה םוקממ ןוילע רוא .חבשמה י׳ע וימינוע רהטל
 רכזנ סכ יכ ןחמ׳ינשב טרפכו ימחרד ןליכמ ג "יב ימנ״ככ
 רשא ןזע אשינ איהש 'כ ןיקמכ סמינבלמהז 'ונזעה רהט
 ןאמכ ארזהנ אוההב יח/יסא הזה ךיסח דהו ארד׳אב ורחא
 איהש ׳ג ןזקמכסני כ״עא,־יימע ארהנ אזההכ יחמכיד
 תרכע חורו רמאנ וילעש ארראב רש רמאנו עשפ לע רכ1ע
 רבד לכמ ׳שכנ םצעכ לגרב ימצע רהטי ןכבו סדהטמי
 שפנה לע אטח רשאמ הדימהו טרחב ימיא דסיו עשפ
 אמינמיהמד אל יטב מ׳סחל !שפנ ךכזי הממיה זמנושמכו
 טס ן״רנב אלפו אלפה הראהעפשאיהכנהרליה׳לצו
 אל רבאו •וילע הרשמש לגרה משחקל דובכ אבכ היהו
 זרהטזה אלו סכש רמיחה מ־יהטל ספא שפנה תיהטל הנכ
 יהלא ךלמה ינפל ישגי הככיא םדיב קרשו 'ילבוט כ יאטחמ
 לכ יכ שדק ריהט האליע אזיפשיא לצכ ףפימכהל 'ה םליע
 הככיא חירכמ זיממזע מאוצ סאו ברקי אל סומ ט לשא

 כיקמי

 ונמיה המינ םיקמה חח ןיאש ימחטמ םוקמ היאו • בדקמי
 ס:א לכי מאטח לכ יכןקיממ אסכ ימלבזילע הרסמש
 ליגפ אסכה לע בשויל מיאממ ןיליסו ביאכמ קיק היהי
 ודיגה םימכח רשאל ןפי בבלנה שיא לכו הצרי אל אוה
 השעמב ה׳בקהל סיפמוש םישענ'ת ידעומ ירמישש
 רהטל לא םע שונא קדצי יכו 1יפזי המי יכזס המי מישארכ
 סצע הפי הלוע ןגוזז אהיש זיממשא ממהוז מאלחח ימצע
 הארש ׳רוממ ימעתסז • ןיהלא ר יל ימד םלצב ךא םדא
 םעטמ לגרה ברע לככ הנעממ היהש גלפמ דחא דיסחל
 מינעמה לע׳זמס רהזזכ׳אנש ןינעכ לגרב ימצע רהטל הז
 'אנ 'וריבעמ׳אב אגי רשא רבד לכ׳אלחלו ןאכמ קחצי ר׳א

 'ושמ !שוחי אלו האטח יליחד ונעמיל ,אה יכ לכו כ״ע רהטי
 ו״ח לגרה מסינככ סימכאמטמייה ימלבל םרגהמי[יח
 יחיש ךורעמ לגרה ברעב רטעי אל הלאכ הסינ אל רשאו
 כל3 שפנה לע אטח רשאמ החילס םורדמו זיהלא ינפל
 זיז וילע הדשמז הימיוילשל אכדא יוהימ ןה הכדנו רבשנ
 מליכאח ומצע לדט שיא לכ מייהל ןובנו • לגרה מעפש

 ׳ טכ ללכמ ןכ םג והזש םויה מ!צחמ םילגרה יברעב עבק
 שנוע חזב שיש ז״פ ם״כקלה ירבדמ עמשתו לגרה
 רועסי אלש םדאל יואר ןכז לזו • מחעזמה מא הזכמ
 מבש ברעכ הלעמלו החנמה ן ח סטיס םימי יברעב
 וליאכ מחעומה /יא הזבמה לכי דובכה ללככ הז רבדש
 מכשכ מזיהל לחש ט״י ברע םיקמ לכמו • כ״ע יזעל לפטנ

 רחא מפמיזככ ג הדועס מינמ םייקלו רשאלת ריכעי אל
 • החנמה

 ברע לכב קדצ אלמ ימיב הנט ש1נא יד^א!
 םיינעז ן/איכ ויאורק שחקהל לגרה
 החמשש בוט 'זיב וכחליש ילכואב זוהז המיבה איבי םירחמ
 חיגשהכ אלא המילש החמשה ןיא ט׳ט חומשל בייח 'ראהש
 אוהשכו לז ז״פב ם׳בחיה גמכ וכי םינויבאהו םיינעה לע
 ראש םע הנמלאלו םימיל רגל ליכאהל בייח המישי לכיא
 המישי לכואו זיצחמימלר לעונש ימ לכא׳יללמ אה סייגממ
 שפנ ירמלו סיסעל הקשמו ליכאמ יניאו ומשאי וינבו אוה
 רמאנ ולא לעו !סירכ מחמש אלאהוצמ/יחמש !ז ןיא
 'שפנל סמחל יכ ואמטי !ילכוא לכ םהל'ינוא םחלכ םהיחבז

 ימרח רמאנש םהל אוה ןולק וזכ החמשו'ה מיב אבי אל
 מכזחש יפ לע ףאו סיע םכיגח שרפ םכינפ לע שרפ
 לככו מע לכב דאמ הבר סינייבאה לע החגשהה
 מע סירעימכז םיגחכ ההכגל יפיסומ דוע •עגר
 ויהיש דכ ףונה יפל לבזא םהל ממל בקעיל איה הכנחל

 •בבלביטבו׳חןישכ

 ומכ ונילע הבוח היאר הוצח מיבה ןמזב הגהו
 האדי הנשכ ימעפ שלש שוריפב יילע הליצש

 הנקמ םעה לכ לע 'ללט הכזת איהו ה יכפ /יא ךר יכז לכ
 ימלשו היאר מלוע מונברקיה השעמכ החמשה רקי ע היהו

 הגיגח



 חכ לגרב הקדצה ה#עמ א קרפ
 םנמאו גחב גח ׳ומרקס השעמ יעי החמש ימלש! הגיגח
 הערזמע מ3 שי לבא /יאוה הוצקה זנעא ןא הזה ןמזב
 סיהלא רשא םדאה העא השעי רשא הקדצה השעמ אוהו
 ודיגה םימכח רשאכ /ייעדקה השעמכ דימע הבשח

 הקדצ השע רחאנש עמכרקה לכמ רעוי הקדצ הלחנ
 /יממ האב הז םעטמ ישא • חבוק׳הל רחבנ טפשמי
 רצעו חספ סילגדה עצמאכ יבע קשעמי האפי החכש טקל

 וינפלש לא !שיקהל ולש /יוכימסז • ןאכמ כה״זיו ה״רו ןאכמ
 אכש ומכ םמצע ׳ונברקכ הבשח ס׳הלאש וידחאלש לאו
 קדצב ינא ארקא הזכמסא םינושארהו סינהכ /יריעב
 ירי אצנו הניכש ינפ הזחנ הקדצה ׳די לע ׳כ ן׳כפ הזחא
 וכפהב ןכי •'ה ןודאה ינפ /יא ךדזכז לכ הארי עונמ עכוח

 עישארב עשרפ דהזזב וראיב רשאכ דאמ הבכ העאט דח
 אידעימ ןיניאב ידחד ןאמ לכ רמאו שיר חעפ לז ב׳ע ׳י ףד
 זעוא אנוש ןטש ןיע ער איהה ה״כקהלהיקלזחכהיאלו
 זקע לע וקע המכו ׳מלעמ היל קילסו היל גרטקמ אקי
 הת סיפכ ינכסמל ידחמל ה׳בקד סיקלוח .היל בבסמ
 דיחתל יעא ןיליא איימייכ ה״בקד ןיגב דבעמל ליכיד
 עיל אהד ימחו זהיילעלאעוהילירקרינע ןינאמ ן םיאל
 • אמלע אברחל אליעל קילס !היילע יכבו ידחמל ןוהל

 קנחו סיחראמלע ןוכרירמאוהיתקאעביעמינכ ןאעא
 אל אמלע יכו ל׳א ךרכ לע,ךמחר ןילגלנעי עאירקעא
 הנבי דסח םליע יערמא ביעכד דסח לע אלא היל עידבע
 ףדרו ישר עבעז אגרטקמ איהה יעא אמייק אד לעאמלעי
 • כ'ע ׳וכי םהרבאמ ל חג ןל ןאמ שנ רב אוההד הירעבא

 הקדצ שבליו ן ינעכ רומאה לכ לעבל םישי סימעה שיאו
 אל יכ ט׳י/יזדועס לככ ונחליש לעמ ןוסא לדחי אלז ודמכ
 'רומשו לככ הכזרע ונחלש היהע ןכבו יעע עא םדאה עדי

 ןחלש עייהל היריצ הילע וכפהי אלו ער עגפמו ןטשמ
 גח יקרפבו רימאה רבדכ חבז מ'הל רחבנו םילשו סח שחנל

 • ד׳סכ הזמ דוע ראבעי עזכיסי חספה

 'רונמ!אסכו ןחלשי הטמ אעניכש ינוקע׳דה
 אזה רדה עבשד׳ד קרפכ ונלצא םייונשה
 ׳ראפעלו׳טכל שיע ןיעכ לגרה ברעב םרדסל וידיסח לכל
 ויעי־מ יפ לע םירדהה לכ המש ופסאנו האליע אויפשזא
 ןמ הוצתי • ש׳דק ערדהב 'הל ווחעשה דסב שדקכ רדהנ
 החנהו ט׳י לש רנה ןזקעב לפסעח שיא לכ עויהל רחב ימה
 עדמה ימכחל ט׳יכ ד׳נה ענזיכי עבשי ימכ היצמ השוע
 ב*!ט סייו יגדא םשו ד״מלף׳לא אלמ ל׳א רפסת אוה
 י״הנב סיעח איה יכ זיעויעזא רשע םע ג׳ס רפסמ הלוע
 טיי לש יינ קילדהל הכרבה עניזבכ ןיוכי הכי אמיאד
 עיצמ רקיעו • ם׳י רנב לכעסי דשאכ יא קילדמ אוהשכ
 יכ הכרבה עא ׳ה הייצ סש יכ ןחלישה לע איה הקלדהה

 לע םעזא םיחינמ בושו רחא םיקמכ עיקלודה םישנכ אל
 ףאי ט׳יב אלו עבשכ אל יכה דבעמל ךירא אלד ןחלושה

 וליפא המיקממ תעיא ודיאל ןחלושה לע וחנוהש יחא
 האילמ איהשכ רנה לטלטל רוסאש ימצע טייב שיכו י״עבמ
 ןמשת ןמליפיז עצק ודי ענעני אמש םיקמל םוקממ ןמש
 אלא יובכ םרג בישח אלד ירשד יובכ סרג וניאו יבכ בישחז
 רבד הל הצוח השיע סא ׳כ קלחה רברב עגונ וניאד אכיה
 רבד השועשכ זא קלידה רבד המש עיגישכ יטכ םרוגה
 בישח אקיד והז;זנקילדיש םדוק המש עיגישכ יובכ סרוגה
 הקילדה ם ימרוג'ה ינש הליעפהו ןמשה לכא ירשו דבכ סרג
 אלו יזככ בישח קלוד ודועב םהמ דחאב השעמ השועשכו
 דה יאמ דבכל ןיטמ וניאד ג׳עאי ש׳ארה ש״מכ יובכ סרג
 זנקעי אל קי עיתי אלי הישיר קיספב שיר הרומ אהד
 שיחכמ הצוחה 'ליעפה איצזהב יכ עקלזר איהשכ 'ישישעה
 קפעסמהז יבג׳ שסיעס ילעב יניעסר וכעבש ךידכ הרזא

 :כ'כ ףד הציבב בייח ונמת

 ינש קרפ
 ךלמ ינעל רדהעי סייה זילע שדיקש כ
 םידקי בוס םוי ידגב שכלד 1

 .יכ ה דוסב אכל עדמכ ויעזדת יפ לע עבש לשמ םידבכנו
 ךיע ט״יבו א׳וא םישיכל ב ךיע םישבולמ ןיחומה עבשב
 'שעמה ילע ערז • לז ברה בעכש ימכ דכל אמיאד׳א שטל

 שידק לש אנסוח ףקעב םימע ינב עברמ םיבר ולקה רשא
 םידגבב קש שובלכ ךלמה רעשב אב צ'תצעל וריעהו לגרה
 דטככ עולזלזס םהמ רעוי סהיעזשנז םהילעש םיאוצה
 עזייכשכ םהילעש ןהיעולבכ שיבל ומכ טציעיז הניכש
 רבדה שנוע יטרפכ ינכראה רככו ט״י לש רנ קילדהל ברח
 לסלסלז רדהל רבשנו זירז אהי׳ימעה שיאו עבשד׳ד קרפכ
 לכ ימע םירחאו ומצע ורזיו לגרה רדה דובכל י״עכמ ימצע
 קילדהל האב איהשכ זעשא שיכו לוח ׳דגבב שדקה לא ישגי
 עאלח דוע עגיע אל שיק לכב הלכה ינפ רבע לא ריאהלו
 חמשל םדא בייח ד׳ע ורמא כ׳ע׳פבז־הכ לוחה ידגב׳מהיז
 ימ א י׳ר ןחמשמ המכו ךגחב עחמשו ׳נש לגרכ יעיב עא
 יארב םישנא אמלשכ ןהל יוארכ םישנו םהל דארכ םישנא
 ידגבב ליבב ףסוי ׳ר ימא איה יאת םישנ ארמחכ םהל
 ןייידנל חראו 'טי םינהממה ןעשפ ידגבב ייאכ םינועבצ
 יפכ םיטישכעו םידגב הנקד ופיגמ לעיי יעשא עא דבכל
 ןינעכ ס׳י.ירנכ וינבל השעי ןכו לגרב לגר ידימ ודי עסמ
 םימימ'ל העלעהי יתא יל השעע ן טק ליעמו הנחכ רימאה
 העיהיכדינמ ימיה חנז עא חובזל השיא עאעילעכ׳מלני
 ןושל והזי סייהד בבל רעזמל דעוממ ליעמ לאיתשל השוע
 ןא רשאו דעומכ רעזמ ידימ׳דחמ יל השוע העיהש השעע
 םילענמ גיז עוחפל םהל עונקס ריכעי אל ךכל עגשמ זר

 שישרת

\ 



 חויהיר ב קרפ
 יריעישכ אלא בייח יניא םדא לכ יכ לגרה דובכל םישדח
 יכ סיייצרז םיסויפ ירבד סבל לע רבדל רבדמכ ןח אצמי
 ב הי יפלאמ השאה לא חיר תיזק לש האנ .תחא החיש הכזט
 ל ושפנו זיתטמראכ הולשו וליחב םילש יהי ןכבו ףסכו
 יסע ירישע לע ףדועה חרסכ וינפל רשא טעמכ עכשת
 ךררמי׳להאכ םילש ןיאו םינדע םע ינש סהיתכ םיאלממה

 'פוצכ׳ככלב וכרבתיו ססטז םיקלח תנמכ חומשל םיקידצ

 יכרלע ןורגאב ורפיסש יחכו המהמרתיי׳ינייבא) םיינעל
 ןבתכ זעישאי אוה םיככוש ויהו ףרזחכ השא אשנש אכיק פ
 'ורעשכ זחאנש ןכ/יה טקלמ היהז׳זעיסכו׳ירכ סהל ויה לש
 רמאו חתפה לע ארקו לז והילא אכ סמהנל ידכי !תבה
 ל׳א הנכיכשא המכ יל ןיאו ימשא הדליש ןכת טג מ יל ונת

 אריה שיא לכל התואי ןכי יל ןיא ןכמ 'יפאש ונמת ינע יאר
 רימאכ לגיו חמשיו סידעזמכו םיגחכ תאזל בג וכל תיבל
 ימא אצמנ אל רשא ן ויכאי ינע שי ינפל רשא טעמה הז
 רוסחמ יד לכ יל שי יכי םיה1י יננח ידמע יכנא ןכ אלי רבד
 ץששכ לגרה שודק לבקל /ילעימ " הכשחמי יל רשכי רשאו

 האנ רכר ףיס ייהיל אכפדרפ הי/ייככ אחרק׳יפאי הח מש
 םהילע שדיקש,י המצע לסלסל!רדהל לארשי ישיא לכל •היו
 איהש יכויש ן ינעו רכר השעיש ןפיאכ יכרע יפל שיח ם יה
 :בכל בוטכו החמשנ ונילא האבה לגרה לבקל !תצע רדהמ

 זני/יוכאל השעש ימל /ייניחו הביט קיזחהל ןידכ ן^3ן
 סנ ףסזני שדק יארקת הלא /ישידקב ונשדקל ונלו י
 הלעש יניתרקה ירבדכ אבש ימכ עשונו םליע סהכ יכ איה
 םיכננה סירנמ זנטלמלהלא םילגר גב ךרב/וי ונוצרכ
 לע גרטקי אלש הלט לז ת לטב/ינ חספכ ביטהל אלו ערהל
 ס/יכילהכ גרטקי אלש ברקע לזת לטב/ינ ןויסכג הנש '/י
 אלש םינזאמ לזמ לטכ/ינ ירש/יכו ברקעו שחכ םיקמל
 'ליגס ה/ייה םלועלו דחי זאשי םינזאמב םלועהשכ גרטקי
 רצ דימ םטלמל לארשיל רו/יסמלו הסחמל ולצא םילגר נ
 רמאמכ עשרה סעלכ לש ןינעכ ודיגה םימכח רשאכ ביואו
 םילגר ג הז ינ/יכה יכ ךל י/יישע המ יל ־ימאל (׳/יאה
 שלש/יגגיחה המיא רוקעל שקבת ה/יא יל רמאל ה/יצרש
 םרזע ןגמל 'א לכ ייה וללה םילגר גש יפל הנייכהי םילגר

 לכ יכ עבצאכ הריק הז רשא ס/יער ישקבת דימ םטלמל
 רוקעל השרז/יהככיאז וניע/יכבכ עגונכ םהב עגונ?

 :ך/ילחנ /יא/ייחש/י ןפ ךל רמשה ס/ייא

 תבשכ רפיס ד בק ףד םיטפשמ /ישרפ רהוזבו
 הלא םילגר גכ לארשיל עיגמה הכרבה
 א/יינמיהת איל/י והבד םישמ הנשיב םימעפ שלש דימ ל׳זי
 שממ ןרובז לכ רזעלא ר׳א ךרסז לב יאמא ךריכז לכ הארי
 רכלכןנינ/י!אכמ אלחנדאעוכחקא/יכרכ ןילטנר ןיגב
 ןיגב אשידק אכלמ ימקהאזחא/יאל יעכ רזג/יאד לארשי
 ךיהלא ה /יכרככ ד׳הה אלחנד אעובממ א/יכרב ל׳טנד
 אנתיקיאד המכ ׳ה ן חאה ינפ/יא כי/יכוךלן/יכרשא

 ןת/ימד

 ט״יב וקלחב חס#
 ץהקליח האכז ן/יכרכ ילטנו ן/יכדכ ןיק׳רמןמ/ימד

 גתמל לארשי יקילס אדח אנמז • ן ימע ראש לכמ לארשיד
 תכ/ישא אלא/לש איההו יהייההב זעעטרע/יאזאגח
 ןהל רתא אבס אנונמה רל וליאש י/יא אמלעכ א/יכרכ
 רכד אנימח אנקיס ל*א יאהב א/יימדקכ אנמיס ן1מי/יח
 אכושחי אננעי איממ ימי/יסא ן יחרא לכ ס/יהמ אנכ/י
 דועו ןמ/י יקילסד ןוכיא לכ ךהימל ןילכיאלדחכ/ישא
 זזיגר/יאז וכשח/יא איתש'יפא'אזח/יאל אנלאערא/יעשב
 וא זרזנ/יא אלד אשנ ינכ זכייניב /ייא ןא יאדו והל רמא
 א/יעש איההב ןאכרב/יא אל אהד וכיידהב !קילס זעע

 ה בק לכ/ישמ אשידק /יא יאהבו ירזג/יאד לארשי ןיניא רכ
 זכרעחאד זעע ןינ יא !קילסו !קילס ארחא א/ישל ןיל ךירכו
 זעע ןטיאל ומח ןאדח ןוהו איינברק ןילכא ייה דכ והיידהב
 /יא וסיכש'יפ) אלקיכד ארטיקל ןהיירטוקכןאספטד

 ( םיכרכמ םניאש םירחא יארי אלש ידכ םהיפ לע אמילגה

 ד׳בל ירמאי יתא טירכ אל ןזניאז ן יכרבמ אלכ יהכ יחגשא
 ןאמ ןטלד אקליזי ןי/ילכאר יאה ירמא ןיל יליאש!י/יא
 זעע ןטיאד ןחכשאו וקדב והיידיכ הזה אל הזה אגברק
 תיל יאדח הימעל כיזשד אנמחר ךירכ ורמא ןיל ילטקו

 טישק ינב 'תטמיהמ ינב אשידק לארשיב אלא אירש א/טרכ
 חמאי יחתפ !תילשב אמלעכ׳תכרכ חכתשא אתש איההו

 ןיריזג לארשי תטזכ רמא אייח 'ר .ךמשל ירוי סיקידנ ךא
 המ ח״/י ן יהתנסחח יתיריו ןיה/יוחת ןיהיאנש זעככתא

 ךינפמ סייג שידיא ט ?ילתכ ביתכו ךרטז לכ הארי ביתכ
 ןירוידב יתאי ןיריידרקע ה'בקו ךלטג תא יתבחרהו
 :כ'ע 'ה ןחאה ינפ תא ךרטז לכ הארי כ'גכו והיירתאל

 1ללה םילגר שלש תלמסכ שיטחקנזנממ ה^י״ל
 אעובתמ םיביבר תעפש ׳ה תכרב תפסות
 ןיא הרימש ןיא סאש יפלו •למחמכ רימאה רבדכ אלחכד
 שיפפיתסמו םנוקב םיחוטב תייהל םתלחנ דוע הפסט
 הרותכ 'אנש המ איהו םילש תרמשמב תייהל ויפנכ תחת

 הדואי'ן יסיא שרדו • ךתילעכךנראתאשיאדיייחיחל
 התקיזמ הער היח ןיאו רפאכ העור ךתרפ אהתש דמלמ
 אלהו התקיזמ הדלוח ןיאו הפשאכ תרקנמךתלזגנרת
 םירבד סיקיונ ןכיא קיזהל ןברדש םירבד המ> ו יק םירבד
 ןינמ הרזחב הכילהכ אלא יל ןיאז ו׳כאע קיזהל ןכרד ןיאש
 ךילהא אצמתשדתלמ ךילהאל תכלהו רקבב תינפו ל ת
 דחשל ץיקמ ויהש סימה םתוא לע ורפיס רבכו םולשב

 ןימזה ךרבתי אלמהו לגרל ׳לעישכ םהיניבש 'ידוהיה יתכ
 תילעל סעסט ירחא םהה םידזהיה.יתגכ םחמ יכאלמ
 םיסנכנ םימיה ןתיא לכ תרשה יכאלמ זיהוסילשיר־ל
 דעןיריידה םתואבש םידוהיה תחינ תימדכ המש םיאבו
 םימה סתאת ולאשסאטכ יהיו םולשל יתט לא שיא סכזש
 םילשורימ ונכש התע חתאיז ס/יאכ ןיאמרמאלס־ה
 אל ט םכל גפיו • לארשי יהלא ה ןודאה ינפ תא תיאילח

 ונימאמ



 לאר&י םע םוקמה תביח ב״פ
 וחילשכ רזיאלט אזמתשאלי דח רתאלאלכאגזזדזאל דעוללהסיתיהלכםתייה 1נחעאלה1 ורמאייםהל זכימ^יל*
 חנית [יאכ דחא יוג ארח אגזוזב א^־יעיל לארשי ייהיהלז לארשי לש ם.חחמשזיכ ויה תלשה יכאלמש דו חיכ ועדיש
 ןוניאדאתתל לארשי דחא ירקאד לארשי תסנכב ה״כק תיפל סחכ לחגסזיהדזע 7הו • לארשי יהלא ׳הל 1דזהז
 םילשוריב אלח דחא ן ודקי המכאליעלד אכוינכ ןיכיתז לכמ םירמשנ תייהל םוקמ לש ינימ םישועש ןמזב לארשי
 ןראב רחא יזג ביתכד ןל אנת רחאלארשי ןורקי את/ילד דחפת ןנאשו םולשכ אבי ומיק/י לע שיא שיא עגפו הרקל
 שדקתהל וניאוככ וניירש ץראב ונתויהב התע כ'עו'וכז אצזינה תולוגסה הלא לכ .רשא איה הזיאו הז יחי העד
 ץרא ן ירכז תא תולעהל האד האנ'ה ידעימ םע דחי ואובב ידמכ הזדחו וזע שבלי אלו ובבל תא תישי םילגרב
 שחרכ םימשבש וניבא תאח החילש תא שורדלו השודקה ונלמג רשא ידסח ׳הל ודויו תדעזח לגרה ינפ ליבקהל
 הנוילע אמגוד ץראב רחא יוגאדחכ הכ'גזודזאל ונתזימס ןכ השע אל לארשי תיבל בוט בר1 וידסח בזרבז ויחחרב
 ינפח חסינ םילגרה יפכזח תלפתב ןקתנש םעטה אוהו המו ־ושפנ תבעות ע׳כש סהירעזחו סהישדחז יזג לכל
 יוג תייהל התע ונידיכ ןיא יכ דמיל יניצראח ונילג יניאטח ז השכ לארשי לש ןתביח היה המכ ינחכו לע הלעי יכ סנ
 לע זניהלאמ השקבנו הלעמ לש אמגוד ןיעמ ץראב דחא הז קרועמ םיכורכו תכורפה םהל ןיל ת ויהש לגרל ןילוע
 ז־תא דחייתנ תילגכ התכ ן הו הנשויל הרטע בושי תאז ישיתחב אבש ■תכ !רודיסכ וקוליס סח םחל ןחלשה סנו הזב
 םסאימכ קר הליבחה הדרפתנ אל יכ החילש תא שורדב ןיללגמ לגרל ןילזע לארשי ויהש העשכ אנוה בר רמא אתייד
 תאי סהיהלא 'ה תא ישקבו לארשי ינכ ובושי רחא ש*חכ הכ ן ירועמ ייהש םיבורכה תא םהל !יארמו תכחפה תא םהל
 1עכ סיחיה תירחאב טזטלאז'הלא חחפוסכלמרוד תכיחכ םיקמה ינפל סכתבח ואר םהלסירחיאי הזב הז

 :ש׳ע שדחה תרחשמכ ונליא ראבתנש שדחה תא עלבכ תוארל ואבי אלו ןניכרפזהכקנורכז

 סחיש ךורעל ןוכנה רכזנה םעטה ינפמ 0/לאל םהצש ןקתינל םילכ תסנכה תעשב בר רמא הדואי ר״האז
 תיכ לא זנאובב דימ לגרה׳סיככב תאז לע תיבב איהש ןמז לכ הלכל לשמ ןמחנ בר רתא ן ענש ח1
 ברה גהנמ היה ךכו •טעמ שדקמל אוה דשא תסנכה העונצ וניא הימח תיבל התאנש ןויכ הלעכח העונצ היבא
 'סנכה תיב לא סיי דועבח דרח וילא ףיסאל לז יולה א׳רהמכ ןחלשה לע ר׳ח שיקל שיר רמא שרקב רחזח קרפבו הלעבמ

 תינוילעה תח,י דרועל׳ה ידעיח דוסב רהוזה רפסב׳יגזהו אוה תחנל יושעה ץע ילכ יאחאו אמט איהש ללכמ רוהטה
 ונירוביחב ונעדוה רשאכ זיתחח יפ לע 'א לכ הלעמל זיחרמז יתיא ןיהיבגמש דמלח אלא האמיט לבקמ יניאו
 םיתימ וליפאו 'ה ידעיחת דעימ לכבש תוחיקת החככ הז ׳בתביח ואר סהל׳ירחיאו׳ינפה םחל סע׳ילגר יליעל יתיא
 תושעהל םיחזיממ עפש עפשוה םהב רשא ןנברל םיבוט השענ לחג סנ לב״יר ־יתאד ורחיסכ יקיליס סוקחה ינפל
 סתייהל םינמזה סתיאב זונדחכעיבקזה תואלפנו םיסנ סח םחל סושל רחאנש וקוליס ךכ !רודיסכ סינכה םחלכ
 ןחכז רכזהב םעפב םעפכ םעיגה ידימו םינמוזמ יכ אלפו אלפה ןתביחו ןתכ הא דוע הפסינזוחקלה סויכ

 לככ ריהוחז רואה !תיא י׳יאנו רזוח הטמל סתיתילעת לגרכ מ'זי םיקמה ינפל איה הבעית ה״ע׳אמיט לוגיפש ףא
 םירכזנ הלאה םימיהו ודחיא זיחרי הז לערשאתיחלועה ןנינשד איההא םתה ןנירתאדכ ה״ע תאמיט וריתה
 לעופב םישענ הטמל םרכז רכזהש רודי רוד לככ םישענו המורתה לע ףא לגרה תעשבו שדקה לע םינמאנ ׳שחיכו
 ולבקש המ 'לעמל ומייק ןכ יכ ר דו רוד לבב הזמ הלעמל לא לארשי שיא לכ ףסאיי ארק רתאד לכ״ירא ת׳המ יעכו

 ןוילעה םרוקמב םקוחעבקזהש הרותה יגח ןכש לכי הטמל ףאו •םירבח םליכ סאשע בותכה םירבח דחא שיאכ ריעה
 אככ סכיבד תעפש דירוהל המה סינמיזחו םינכומ יחי 'ז יל ןינתמ לגר לש יתבח ינפמ עגנ ט הארנש ׳ת סג
 'תימילעת דוסב םזיה ונמע הפ ׳תרדה זוע רכזהב םתע התאש סיי שי זב תיארה סזיבז ק׳תד ק׳פב ש׳מכ לגרה
 'גרה דיס'וגהל 'ינושארה םידיסחה לכ גהנח היה ןכ לעו זב רלינש ןתח חמא ןאכמ האור התא ןיאש םוי שיו הא1ר

 םישודקב 'בינה ברה גהנמ היה ךכו התסינכב לגרב לגר לגרב ןכו יתוסכלי !תיבלו יל ׳תשקה יחי 'ז זל ןינתינ עגנ
 'ה לכיה ינפל דתוע היה בושו • םינתיאה המה ץראכ רשא תילעהל ולצא בויחה תויהל רשאו לגרה ימי 'ז יל סינת,נ

 • שקבא 'ה ךינפ תא ינפ ושקב יכל רמא ךל רמאו שפנ לעב לכל התיאי ונתחתש שאר לע םילשורי ן חבז

 טילג וניאטח ינפמ ונתטא יהלאז טיהלא תילעהלו ותבשחמב דדובתהל ס:יה יילע שד־קשמ הרקי
 ןיאו וניתמדא לעת ונקחרתנו וכי בראמ תיצרלי רותעל• וכל לע םילגר ילוע תחתשו םילשורי ן ירכז
 סונכ ךינפ תא תיארילז אכל וניתיכוח תושעל ץלטי ינא הנשויל הרטעה ריזחהל ונמחרי כושי סחרק זניהלא ינפל

 לכ הארי הנשכ סיקעפ שלש ךנוצר יקוח תיצמב ךרדה תילהת הארנו החמשנו הנושארבכ בשי וטפשמ לע ן־׳מר/יו
 החלתשנש דיה ינפמ לארשי יהלא ׳ה ןודאה ינפ תא *קיכז ורושאל רכד ליכשי המכחה יליכשממ א׳ה רשאי לארשי
 םהיבא ןחלוש לעמ ילגש סינכה לע אהא זועמה שדקמב הלעמלש אקגח ןיעמ התע סילשחי םולש תאשסדב
 הלא ץראכ דחא יוג לכ ןיא השיבי ונישפנ יתח דע ׳ה התעו ׳ה ידעומ יז״י את כ'ע ג*צ ףר רוחא ׳רפ רהוזכ ש׳ח א הז
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 לגרה חסנבהב תלפת א קר§
 לכ קציע דגנמ שיחי אל בבלנה שיאה ׳ה ינפ .תא םיהלי ינפ האראו אנא יתמ ישפני3ע הכפשאו הרכזא
 ^־ישי יה\י ה ןודאה יגפ /יח םש היה ןליאכ הניינע ׳יתחרה בא אנא׳ראב ־יתא יוג גגוח ןזחה הדותו הת לוקכ

 הדער אה/ז סש ה3יג םוקתכ ידמכ הדרת שכ3׳ז דלי למא3 ראפת/י ט רשא לארשי ריקי ןכה 3ע 3ותחי סות
 ! • ומש יג הזא3 טפשמכ ךיתתר ןומהב וני3ע הכזשו ץדאכ דחא יוג 1׳רםיכךתעכ

 ימיתנ/י דסס קצוי רשא שיאה דרחי התהמ רתויו בורקכ בשי וטפשת 3ע ןומיאו הנשויל הרטעה ריזחה3
 המ סי3גרה'שזדק 3מש עדיו ןהיתימילעת םימעפ גב ךינפל הזת/ישנו הארנל ה3ענ םשו הנושארבכ
 יהזזב ראבתנש ימכ לעממ םימסכ סכ השענ המוהמה םירועתסיבזרכוניניע הניזח/יוהנשב הנש יריה זני3נר
 יתאש״ר ל׳ז ו׳עח ףר תרק׳פכז הכוראכ רותא תשרפ רוהטה ןח3זש תרדהו ׳ימח תיכב ה3ככ ת!יו3ו שיא רעתכ
 יכה א3א יאתא דדי דסת ביתכ דעות יארק דעזת ׳אירק ס3וע ימיכ זחק3ה סייכ םח סח3 הי3ע ךזרע׳יגפה סת3ב

 , לכאדאזרו אעיקרד את ט3מ ן יעכ אעראד אתט3ת אוה : תזינימדק םינשכו

 ןינימז והלכ והכ דיחאתא שידק אמשד ןיאלע ןירתכ ןמיא וניתמא יהלה זניהלא׳ה ןינפ3מ ןוצר יה♦
 אתעשכ יתמיאו שדק יארקת דיהה שדק ידקאד ארתאת הזה ןועמה דדה הונכ ונתאיב הצריו׳אריש י
 ן יכימז ןיא3ע ןידתכ ןוכיא ר אנויגכי את3עכ ןיתז דעומד תז־למוע י3יאכ ונת3פתכ ךינפ תא תיאיה3 טעמ םדקת

 יו3יח3 ןימז האתת כדק ימכ יכה הא3יע שדקת תי3ועב ז זעמה שדקמ תיכב םילשורי ךירעסב ונילגר קה
 האתת םדק ע ידי הא3יע םדק • וה3 ארטעא3 'ה ונאישהו • ץראכ סידחא3 היהנו העגח ׳מ3בו הייאר
 ןמיאו אה3יח 3כ3 תנימז יתנ יכה המלש המכח ךותה ךישדק ידעומ 3כק3 ונכזו ךידעומ תכרב תא 0יה3ש
 אנמזכשדקיאהכ זה3 ארטעאל ןינימז !הליכ ןילייח ונילעת רההו תיניע טועימךיתמי הונמ לש החתס ביר

 • אמלעב אירש דעיחד 'זשכ ׳שכנ אלו םלכנ אלו שטנ אלו החנאו ןוגי הרצ ןימ לכ

 ׳אירקתא אתניכש דועו ליזי ז״נ ףד ]131 סיהנו םחל עבשנו ךישדק ידעימ תחמשכ אטח רשא ןיע
 תלתי םיכוט סית׳ו ןיגמז לככ גת י ׳ ונחורונישפנכ ונילע זשרפוםישנאו סיהלאסעסיכוט
 הניגבו הנשכ יל גוחת םילגר שלש ןיהכ ימתאד ןילגר אלחנד אעוכתמ 'ה תכרנ אלמו ןוצר תכפש וכיתקשנז
 רומשו רכזלרטז ד!מש1 רוכז אמייקל ךדזכז לכ הארי היה רשאכ ונמע יניהלא 'ה יהי תמ-יכ ךדבעל ונבל רה נל.
 בהיתל ןיכירצ׳יבשב 'לכתסאל ןילזאד ןיל^יוהלט הבקנל אוה 'ה יכ קאה ימע לכ תעד ןעתל דע ׳וכו וניתובא םע
 ידחמל ךירצו םקיר 'ה ינפ תא האדי אלו ד״הה אנזרזד הל ןעמל השע ילוכו טיהלא 'ה םעונ יהיו ד1ע ןיא סיהלאכ
 תאייקתא ה״כקד הורח יהיאד ךגחב תחמשו ד׳הה הכ ית־ימש רלמזמ רתאיו ילטי יפ ירמא ןימל ויהי ילטו ךמ ב
 יהיאד וביצעמ הימרג אדטנל ךירצ הכ ימחקל ליזאד ןאמו • 'יכו יל סירמזאש
 שיא לכ יתתא הילעו סומ והיאד לוחט ןמצע אכושח׳יליל שדיקשח הזה רדסכ ת־םעל םכרד קידצ ץ|ך^ין

 • כ״ע ברקי אל םותמ רשא ויזמ יל ךשימ יהיו ישע ליכשי ז םזיה זילע

 לע ם״׳לגר וארקנ ןכ לע יכ םינושארה ורמאו היהת םע ׳ישרש חלשי לכוי לעו ן״רנלגרח תשודק תעפכ
 ׳בכרקה ילנ״ר ןהןה ׳ובאה דגנ זאכ יכ קנפ לע 'ה תארי היהתי !שאר לקייתלכל רדעל ריעמ ול
 'הרכאד הילבקל תטמ קהציד הילבקל הצמ יהיזכ ש׳מכ םשש לגרה תילע ןינע ונורכז לע הלכי יכ ל.ירה תימשב

 • דוד דגנ יעמר לגר תיצע גוד בקעיד הילבקל תיעכב סישחק םלט סירתכ םלוכ םיבוהא םלס םיסנש ולע

 הז ונראיב רככ הטישה תפלחומ םירחא תיתיקתב יכ בכי רטגה לודגה ךלמה לאל 'ו״יתשהלז רוקל האריכו המיאכ
 יפלסלזאז •ד״סכ ןיעי־למחמ רפסנ םיקיתע סירכדהו הריכזה רבא׳ה םכיתבו סיבידק םלט אוה שחק ארונהו
 יפ לע םילגר םיארקנ תויה םעט ןכתי סירכר לש ןטושפ לארשי ישיא בלכ תימינפה האריה ררועל ליעות תאזה
 דעו תימא התא םהרבאל ה״בקה רמאש ת׳דנאכ ש״מ 1רסיל זא התיה רשאכ םהידי תחתמ הלקת אצת יתלבל
 א׳דכ םילגד ימעפ תטמ ךרכל ןתינ ינאש ךייח ליענ ךמש ךרבתי ארובה תמכ התיה תאז רשה'ה לא םת לענ

 . ונכ• םילגר םשכ כ״עו .׳ובז םילפנב ךימעפ ופי המ ץראה לכ אלמ יכ ףאש יללה םילגד 'גב היארה תיצמב
 לש !יתימעפ םיפי המכ ךימעפ ועי ;ימ אכר שרדש והזו יתתכח האר יכ ןעי זינכ לא תיאר .יל 1 אכל םיבייח !דינכ

 ;י לש יתכ בידנ תכ לגרל םילועש העשכ םילענב לארשי יללושמ 1:רשי ישיאתייהל סילילע וללה םינמז 'ג ךרבתי
 ודימ יכ יליכו םימע יכירכ רמאנש בידנ ארקנש םהרבא 'וכזסךיטיח ריצק ירטב תיעטש ןירוח ינכ חספב האריה
 ראבתנש המ יפל ןכתי סגו :!ירשיל תאזה הבזטה ה/ליה רמ׳א רז נ ךכיפלו רהכיו שורית ן גד ביס לכ סיאילק סית נ
 לגרה תיילעכ םהילא ז לנ תישה יכאלמש א*פכ הלעמל רובעב קנפ תא תיארלז תילעל טסק םע לארשי ינבל
 םהש תרשה יכאלמ לש תישילש לגרו םדא ילגר 'ב ואצמנ ןהו ו׳חשארזלקיחאטחי יתלבל םהינפ לע ותארי היחת

 ,י 'רותכ ומלה אב הז יפלכו סילגר׳ג ילח דחא לגר םיארקנ תיאי-יל ןיליכ• טא ןיאו ונייח תינמ דטכ לטונש התע
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 ל ט*י תמרעו םילגרה דוס א קרפ
 לכיהב דימעל הב חכ רשאי • ג יחת םילגר שולש רמא/ינ

 3גרה דזס םזיה סהי3ע שדק/יהכ ןיזכ3 םה3 ה/יזאי ך3מה

 דוח" דוסכ ימיקמ לע דחא לכ ראבתיש ימכ וי/יזרע יפ 3ע
 ןשימ 13 יהיו ומלוע .חא השעומינזילעה מ ירמ רעש גוחו

 • םעפש י םמלעמ םירק
 סי3נרה 'זלפמ 3כ ינפ3 3ינר שיא לכמייהל ןן^3ן
 ה'יהא מ'רכ ן ימד ש״דק יארקמ הלא רמי3 י
 • םיהלט ׳ ידג 12 ימ ךכרד שדקכ סיה3א ־תז׳רסכ סלהלא

 חלשי • שרק /ירדהב ה3 וזח/ישה יחש דמכ >5 טח
 יהז33ה ישדקב ^ י33ה היז33ח • ךדעסי ןייצמו 'דקע ןרזע
 ן־יקהב העבשא ךינפ הזחא קדמ ינא : יזוע עיקרב
 • שקבא'ה ךינפ/יא ינפ ישקב יב3 רמא ךל •ך/יכומ/י
 סיה1ן הלהי • ךדסחכ ינעישוה ןרבע3ע ךינפ הדיאח
 /ייבה /ירקע יבישומ • העשונז ךינפ ראה ונבישה /י:אבצ
 יק קיספב םייסי /יבשי טלבו • היי33ה החקפ םינכה סא
 חבר ח3צי בושי ׳ט< שרקב רדאנ ןימכ ימ 'ה סי3אב ך תכ
 /יבש /י3כק רדס םירקי 1נ׳ד מ0שכז אוהה 3גרה רימימכ

 'ישה רשוי רשאכו דיעמ הניאש 3גרה /י3כק3 ריק/י מליע
 ט״ייכהנר םיקקב התעשכ סג רקאי׳זכו ידח הכל לש

 רעיל ןסנו רהוזב ש׳מכ דחא/יא החקש םינכה סא ריסב
 המיאב בלה /יזלכשבו םימפש /יכירעב /ייברע /ילפ/י לב
 םעזנ ררועל השחק ;עינמכו הדערבו הל״גב האריבו
 /ייחכשי/יב ללוהמ סיתזיר /יכס ונילע שורפו רדסי ןוילעה

 דינכ הרורב הפשבו השורק 'מיעכבי ןוגינב ורמואל ךירצו
 ה׳פכ ראב/ינש ימכ דחא/יא אמיא דוסכ יכ עדמה ימכחל
 ידעזק ה1ז קוספ ט״י ילילכ וירחא 'קיל םיגהונו ש׳ע /יבשד
 םויב יכ כה'?י לילבו 'טיסכ/יחמש םויבו ה׳ר ילילבו'וכי
 ךירצרל׳סש סיקסיפה בח /יערלךאו ׳וכירפכי הזה
 ןוה יארק ינה /ייברע /ילפמב ףאו הלפמל הלואג ך רמל

 ןמיסכ ריסה ש׳קכז אימדאמכירא הלואגבו הליאג ןיעמ
 סאש יפל קספה דה אלד לארשי ינב ורמשו קוספ לע ז'סל
 הלואג ןיעמ ןכסנ אוהו הרימש ןטירצןיא /יבש ורקשי
 'בזש/י'שעי סא ןכז׳חעז/לה/יאזמייקד חמשי םא >מנ יכה!

 'בושמ הלודג ש׳מכ דיקק^גנ חה מלניעה םהל חפכמיי

 • הלואגה מאמכרקמש

 'לועלע י׳מליע מא השעי דמועמ תלפתבו
 םינפ הליעה איה הלכה יכדיממה
 ומכו הלפמה מעשלכ המשהנדפאילהאעטמז םינפכ
 מ'רב 'ונה ןאלגרק׳זב ןיטל ןחצמבס לש מיכרכ 'זבש
 הנה ז׳היהיהא מ:ימ>א 'זמ םיאצוי ס.יש כ״צףד ורמי 'פ
 טלמלכמבש מיכדב'זב ןיטל שי שממ אוהה ןוימדכ
 ן״׳דויד סטש היהא'ותש 'ד ןליאבש סיהלי ה׳יהא מימש 'זכ
 השלשו מסישאר תסרכ רכ ןלההד דחאו ן׳יפלאד דחאז

 'נמיכש ןיפל׳ד ן״יההד ן׳ידחדכמואיליקכ ס׳יהלא /י;מכ
 םעטהו מונחתא /יטרב ׳גב רדהה לע ןיזכי איהי

 יכ ב ח

 ימצע שדיק אלו שדק יארקמ המת ביט םוי ט
 מ׳ר 'ה ידעיק דוסב אמיאכ קר אבא אוהש
 יכסיהלא היהאלשמימש זלאכןינזזבמ ונא ןכלו י׳תא

 :האליע אמיאכ םלט

 /ונווכ הכש ה׳יוהכ ףיסוי ¬י חברבבו
 זימחק יפ לע לגרכ לגר ימח יקנ
 םלוח דוקנב הלזה'ועמשכ לוגס 'וקנב הלזה ןיטיחספב
 הזכ דוקנכ בולישכ ה׳יהאז הלזה מטוסבז
 ׳כחצ כ״ג ׳בשכ מייהל לחש טלבו
 דוסב אלו טללש מנזיכב ןיטל' ׳ " ״***
 טלז /יבשב סגש ורדס וציניקדק ןכ לע יכ תכשד אלגרמה
 יכ רקיע איה ט׳יש רכלמכשמרכזהכזטללשללעמנ
 שרזקמד /לכשב כ׳אשת טלב םישדוקמ ינאש ינל הפי ךכ
 ףידע ונשע מ> וכימסז ליכשב ךשמנה עפשה לכו למעמ
 /יא ופונב ושאר לע הלעי ול ארימ סיממה שיאזאכזס ןל

 לבל בלה מילכשב הלפמה חכר לכ רמזל הזה דובכה לכ
 ןידה יפל יכ ףאש ליח לש הלפמל סל לש הלפמ ןיכ הנשי

 'בוכש הכרכה ה/יזא רמיג ליחה מלפמ ליתמהז העט סא

 שדקכ לוח גהנש !לער׳יסמ׳מ םללש ליח/יקז העטש הכ
 המא תסינ'ה דוסכ וחירה רשאו •מבשכ חמאש־קדכ
 ואכ יימינזשל יטפז מ לכ יכ זנ*פצמ קיתעי מיכמ מ/ירחכ
 לא ומר סימעה לבת ונמרחכ המא מחמהרדסב םלט
 ונב מלצרו דסחכ ונמיא מ״בהא ד׳כחכ ונלרכ/יכ דשא
 זנמשדקי מ'מכ מינישלה לבמ ז׳נמעתח! הרטגב
 ךמדטעל ונכלמ ד©יכ ונמברקי רוה חצנכ ןימזיצמב
 יופצ לכה ־תעשל סחע!מימירמ?אןינעז • מטלמינרא
 יתכ סיריאמ םניא טלב אכאר ןיחומר יפל ערמ יניכסל
 ׳ילוגמ את׳אד י״הנ ךימכ אוב טלב םיסנכנ ךכיפלו מכסב
 ךכיפלו םר;א לבקל איה הליכי יכ אבאד י׳הנ ישיכלמ
 סיימיא מכש יאצומכ טללחסאז •סהכ הכד החמשה
 ןיעלו ׳לדכה טלמשחקלמכש/ישודק ןיכ 'טי ונעחימז
 םיארקנ םה 'ה ידעוק יכ 'זנה ד׳ע שרדנ הפי ליכשמה
 רדאנ א־אד י״הנ אמיאד י׳הנ ךימכש ינפמ שדק יארקמ
 ןלו ןילזע׳ה מ>מכשכ הנהו דימאה רכרכ רימנ שדקכ
 יאניתכ הנה-שממ שדק אוהש אבאד י׳הנח הראה ןילבקמו
 יאנ ימב טל לחשכ שדק חולש אכאד י״הנ סיקלמהמ מכש
 ןיכ יהזו •ש׳דק יארקמ דכל אמיאד י׳הנ םיראשנ תכש

 ס־ש אבאד י״הנסהשמלדבהטלמםחקלמכשמשידק
 'יראשנה שדק יארקמ סהש׳מיאד י״הנ ןיבי יקלמסנש שדק
 1רשי שדקמ סמוחו׳זכו ונאישהו 'וכי אביו הלעי רמואו איזד
 שודיקש יפל םינמזל לארשי םידקה סעטז • םינמזהו
 יארקמ רשא'ה ידעומ הלא ש״קכ לארשיכ יולמ םינמזה
 סמעד יפל סחיא 'יעביק לארשי לש ד״בש רמילכ סמא
 מ:שב םנמא ן ישדוקמ המה סמיא ןיש־ךימש סשחיק י״עו
 /יבשה םירקמ• םינמזהו לארשיו מכשה שדיק סמוח טלו
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 חצק ב קרפ
 ׳ירצ ןיאו םזיה שדיקשכ וזיצעמ שדוקמ עיבשהש יפל לארשיל
 עוזא ש׳תכ לארשי סישדזקמ עיבשה שזדיק י׳עז ד׳ב שודיק
 התכ עלעדו • םכשדקמ 'ה ינא יכ עיגמל 'וכז איה
 ידכ ךיעי וכ רזחו תבשה שדקת ט׳יב רמא םאש ׳יקסופהת
 גמזי אוהש רחאמ אציש סינתזהו לארשי םדקת רתאו רובד
 סא ףא עיכש אוהש רובס היה םאש ׳אדזעמשמו ס׳י אוהש
 הלפעיה שארל רוזחל ןירצז אצי אל ריבד ידכ ךועיב זכ רזח
 אנזוג לכבד עמשת אעיכח לככש עומשל השק רבדהו
 עדוי סאןלעיפכיא אלו היכ רדהמל יצמ רובד ידכ ךזעיב
 רמא םאש שחקה ןלמהכ ןידה אוה ןכו אל זא ונ׳י אוהב
 ךירצ ןיא ךלמה רתאו רכזנ רזכד ידכ ךועיז שודקה לאה
 י״אכ ־ימאו חעיפ סא רמועה עיכרכ ןידב ןכו •רוזחל
 רכזנו 'ד םהש רוכס אוהש ר םויה אתילד אעיעדא ה׳מא
 ג״ויפב עיכרכ ןידב ןכו • אצי אכפיא זא 'ה סהו ׳הב סייפו

 ׳ובד ידכ ךועיז ג״הפכ ךריכו סימ יא רכש לב סט חקל סא
 שוחל ןוכנו אצי ורבדכ היהנ לכהש רמחו העטש רכזנ
 עדוי םא ןל עיפכיא אלו אצי ר׳כעי יכ רזחש לכו זז ארככל
 'בשכו י״ההבישיה ירכח ימע ותיכסה ןכי אל וא ט״י אוהש
 חכש סא םינתוהו לארשיו עיבשה שדקת רמול ךירצש ט׳יז
 'בבש לכש א'י רבדכ סיתכח וקפעיכנ עיכש לש ריכזה אלו

 םאש עיבש לש הלכעי ן ידכ אצי הכרבה עצתאב וריכזה
 עיכשל הכרכ עכק אלש י״פעא ח״י ךיתב עלבש לש ריכזה
 יעכאד אוה ןידכד סעיה ינאשד וירבד וארנ;אלו • אצי
 ןכיפלו ןנבר זהזתרטא אל עיכשה דובכ ינפתו זי״י יולבל
 הנישש לכד רבעיסמז ׳גס המיעיח אלב עיכשעירכזהכ
 סעיח סא וליפאו • רוזחל ךירצש םימכח ןעבטש עכטמה
 הנשת יוה סינתוהז עיבשהו לארשי שדקת רמאו רדסכ אלש

 • רוזחל ךירצו םימכח ועכשש עבטמ

 םאסיקסופה ןיכ עיקילחמ לפנ אביו ןיד'ל1/י31
 וא אביו הלעיב עיכש לש ריכזהל ךירצ *
 העיאכ 'ידעומ ריכזמד יכיה יכד חיכוהל ןוכנהו אל
 אלו סהיעישכ עיכש.ריכוח יתנ יכה אכיו הלעיבו ונעירחב
 זנצילחהו הנר כרבבד יכיה יכ סעיהד ןוזמה עיכרכל ימי
 ןיריכזמ ןיא זניהלא עיכרבב יתנ יכה ט׳י ןיריכזח ןיא
 ססר ותיכסה הזלו עיודתה סיושמ ונא אכה1 סעיהד אצמנו
 דכעידכ לכא הלחעיכל א1• יגילפיא אלו םינורחאה ילודגמ
 ונעירהכ העיאכ וריכזהו ליאוה אתלעילוכל אצידאשישפ
 עיכשכ ל׳תשכ עבש ןיעמ עיכרכ נ״ש רתוא עילבמה רחאו
 יעלו עיבשה לע קר הרקיע ןיא יכ ט׳י לש הכ ריכז ח ן ׳אי
 שי עיבשכ עיזיהל לחש חספלש ט"יכ ףאעיכשד ו״פ שימ
 עיעד אל הרמואל בתכב קסופה עיעדו הרמואל םעט

 • אוה ינונח

 וגהנו םולשל סעייכל וריטפיעייברערחא בושו
 ךילוהל לארשי ינכמ םיכר עיות׳קמ עיצקכ

 ל'והד יכה דבעמל !ךייא אלו סעייכל עיכנכה עי׳כמ עיגרנ
 הבכת

 חלפתה יניר
 הכשנ חחה ןהילע!חונכ היהו היוצמ חודב סחיב הבכמ
 עיורכה דימעהל רעיומד אהד לב׳חהמ כ*כוטעדיזסכ
 ז גיא העש העייאשכ.ונייה בשונו טלוש תחהש םיקמכ ט׳יב
 ט״יכ םש ןדדיעהל רוסא בשנת רבכ חחה סא ל בא בשנמ
 חורהש ןולחה זיזעיפל 'זסא ןכלש שתמ סחיב הבכמ ל׳יהד
 ןמ רכ יכ סהישעתכ השעי אל םיתש אריו הדגנכ בשנמ
 רוסאד עיבש יקרפב ש׳תכ חרתקד הלקעי״חיל יתא ןח
 הכ !עגונכ חרתמד םישמ ט״יו עיבשכ היעשב עגיל יליפא
 רמול לבא ימד ריפש סעייבכ ןכילוהל יוגל דמיל לבא ש׳ע
 עיסת יתאצ ירחאו • ט״יכ רוסא עיכשב רוסאש לכ סעיזבכל
 וליפא סזיהעישידקמ יעיעד חיסי לכל ריהז אהי עיכנכה
 שודקה רמעמכ עיעדל ושארב ויניע סכחהו ןיטק עגר
 ןידודי ןחודי עיואכצ יכאלמ איהה עיעב.דתיעאוהרשא
 ׳בש עיכשב ורמאש םשכו םהת הלעמל האליע אזיפשזאו
 בוט דחא זעייגל בהיכמ ש׳עב םדאל ול ןיולמ םיכאלמ
 ךרכעיי ןהיפל ועייב בשומ ןיקעיז וישעתיפליערדחאו
 יפל יכ לגר ידעזת לכב א1ה ןכ רידחא עיועיכשל םהיפמ
 םילגרלו סידעיתל םהיפמ ךרבעיי ןהיפל ו״נוקעיו !ישעת
 ♦כ החנאו ןוגיהרצהגאדןימלכ זעיאמ קיחריו םירחא
 ףד ןינוקעיב ש׳מכו העיריכג סיקמכ החפשל םוקמ ןעיינ
 הורח יהיאד ךגחב עיזימשז ד׳הה הב חחמל ךירצו ו״צ
 הרטנל ךירצהלימזימל ליזאדןאתז עיאירקעיא הבקד
 והיאד לוחט ןזכצע אכטח עייליל יהיאד םיצעת הימינ
 כ'ע ברקי אל סימ זב רשא שיא לכ רתעיא הילעו סימ
 לוק ולוקכ ורכ ד חלציו םינושש בח שבלי העיסה !אטבו
 רכסכ האליע אזיפשזא לבקל החמשל סירעזת יחאל זוע
 ושובלכ רודה ונחועז יהכל החמשבו ן !ששכו עיזפיסיכפ
 רותא עישרפ רהוזב הגהיו 'ה ינפל רשא ןחלושה לע רותעי
 חמאז !הלט ומעיפ דע 'וכז ׳ה חעזמ הלאב׳ע ג״צ •ןד

 • רמאי בושו שחיקה יינפל •ול הככש םעה ירשא

 'עיוחח אעיתילש אעיונמיהתד אמדועס !^יק/רא
 אעידועס איה אד אשידק אכלמד י

 ןדגיס ץשחק ןיחופעי לקתו ןיפצא ריעזד ׳אליע אזיפש׳אד
 י״פע לגרו לגר לכל רחזיתה רישה רמאי כ ישו •.החהב

 לע שיא ואבזהז ונילע הביטה ׳ה דיכ זנדסי רשא !יעיודת
 שדקל ןח היהי ול וירחאו סחעזמה קלח בה קלחכ והיקת
 ההלז ברה גהנתו הדורכ הפשבו לוק םעונכ םזיה שודיק
 ראבעינ רככו דתיעמ ןישודקה לכרמולס׳בתרהעיעדכ

 עיודע אכיאדעיבש ןיכ קוליח ןיאד הכוראכ ונלכא הז לכ
 ןעיי אל דימ שודיקה רחאו ךרואב ש*ע עיודע אכילד ט׳יל
 'ריאמה ריאה טוח יכ הדועסל וידי לוטד םיקבדה ןט ח;יר

 'דזעסב ינינפ רכע 1!ריאהל הכישמב עייגקנ שודי קה עיעב

 רעילאל שודיק סיקתכ הדועסה עוויהל האיו האנ ט״התו
 םייהעידזעסמ םיעבש םהש עיבשה רחאל ט׳ילח סא ףאו
 שודיקה רחא עיפה לע דית עוצבל אריה שיא.לכל יואר

 ההשיו



 יאל ־־ ט*י תדועסו ־דצמ כ קרב
 לוכאל באמ אהיש דע שדקי אל וא ב״זיא !.תדועס ההשי
 הביד ושובלב רודה ונחליש לע בסי בושו • ל״ירהמכ״כז
 תתיכש ז״פ ם״במרה בתכו וילע הביטה ה דיכ םינחעב
 דבכל הוצמ ךכ הגנעלו תבש דבכל היצמש סשכ לז ט״י
 םהב רמאנ סיבזט םימי לכו דבוכמ 'ה שודקל רמאנש ט׳י
 לפטנ וליאכ תזדעימה תא הזבמה לכו'ובו שדק ארקמ
 !תשאו] וינבו אוה בל בוטו חמש ןהכ תויהל םדא בייחו זעל

 ג״עא ׳וגו ךגחב תחמשו רמאנש וילע סיולנה לכי וינב ינכז
 התוא הללכב שי םימלש ןברק איה ןאכ הרומאה החמשהש
 דציכ ול יזארכ דחא לכ יתיב ינכו וינבו אוה חומשל החמש
 םישנאו'וכז תינדגמי םיזוגאו תוילק סהלז ןתונ םינטקה
 החמש ןיאו רשבב אלא החמש ןיאש ןיי םיתושו רשכ ן ילכוא
 ט״י דובכ הושש רהו זה ירבד תועמשמ ןכו כ*ע ןייב אלא
 ינב לארשיל ה״בק רמא רימא תשרפב רמאש תכש דטככ

 אתרזתסב אתדיבעב םילדתשמ ן יתא ןימזי ראש לכ
 ןיתאקנמז אריקד אליע׳זיפשיא אתשה ילח אמוי אוהה רב
 יתדועס היל זניקתא היל וניתז ןיריהנןיפנאב היל יליבק
 ירה ל״כע יליד אמוי אזה־ד אנווגכ ןרדסמ ירותפ יאלע
 םשו בשה םזי ונייהד •ליו אמוי אזההד אנווגכ 'תתא 'ריפכ
 ןינימז ןוניאדןזיכדןעי ןייכ החמשה םעט ימנ ראבתמ
 'רטנמד ריפשו בט ארמחל ןיניא ןיניתז אכלמד אתדועסל

 • ןיימ ךידוד םיבוט יכ א״דכ
 ט׳י תדועס ׳לוגסב םיש ׳א קרפכ ראבתנ ר331

 זילע בירקהו חבזת הנב וליאכ בשחנ ׳ויהל
 המכו חבזמה תינרק דע סיתיכעב גח ירסא ם״תכ ןברק
 זלה תלעית לדוג ופוגב הרקי שפנ לעבה בהלתי המכו
 ןתמי 'ביטה ןמ עכשת זל ישפנו עכשד לכאי יכ !תדועסכ
 קיתמ ךיח שיה 'ונברקה השעמכ וילע רפכל הדצב הרכש
 גהנתיו םיהלאה ינפל לכואכ ותליכאב שדקתי ןכבו הזמ
 'בשח הילע הליכאהו ליאזהר חבזמה ברקב האריבו המיאב

 ותכ הב הניכשה רובכ הרשתש קפס ןיא ןברקל סיהלא
 אבא ימש תא ריכזא רפא םיקמ לככ רמאנש חבזמב היהש
 ךזשמי לבל ושאר לע הלעי ול ארימ ןכבו ךיתכרכוךילא
 ם׳במרה בתכ ןכי ויח סיהלאה ינפל שאר׳זלקו קוחשכו ןייב
 אללנרבחתשו התושו לכיא םדאשכו ל׳ז רכזנה 'פכל'ז
 הזב ףיסויש לכש רמאיי שארתילקבו קוחשבו ןייב ךושמי
 שאר ׳זלקז הברה קוחשהו תורכשהש החמש תיצמכ הברי
 תוללוהה לע וניזטננ אלו תולכסו תולליה אלא החמש הניא
 רמאנש רצויה תדובע הב שיש החמשה לע אלא תילככהו
 בבל בוטבו החמשכ ךיהלא׳התאתדבע אל רשא תחת
 תא דובעל א׳אז החמשב הדובעהש ת־למלאה לכ בורמ
 'ורכש ךיתמ אלו םאר תילק ךיתמ אלו קיחש ךיתמ אל סשה
 ךרבתי אייכה 'נ>וכ התיה הזל יכ ןימדיקה׳חכ ורמאי כ״ע
 יכ טועימ ןישלב חמש ךא תייהו תוכיסה גחב יוויצ רמאמכ
 גחבו רצקה ןמז א!השתועוכשהגחברגכ חמשש יגפמ

 תטוסה

 ףיסאה ןמז אוהש רתזיי רתוי יתחמש לדגת תיכיסה
 ךרבתיויויצאבןכלעויתזריפ ראשו ינייו ונתשי !תאטת
 'נריזחיז התוא טעתיש׳לחג רתיי !תחמשש ןמזב יכ רמאל
 השעמ לע׳חתשה םלואו חמש ךא תייהו עיצימה תשתכמל
 יכ לארשי שיא לכ הילע הזטצנש אוה ינונבה ךרדב עוצימה
 ןכשמב רישה ןינע היה ןב לעו הדובעה תימילש החמשה
 ךרדל םדאה שפנ איבת איהש ילכהו הפה רישכ שדקמבו
 זרמח הדובע תדובע דטעל םיוולב רמאנה אוהו הוצתה
 יכ רישה הז רמזא יזה הדובעל הדובע איה וזיא םימכח
 תיצמ לע החמשה׳רזעלז ררושל סיוצמי ן ׳רהזומ סייולה ויה
 הכו • החמשבו ןוששכ הזצמה השעמ תייהל ידכ ןברקה
 ויניע תייהל החמשה ימיכ ותדועסב בבלנה שיאה השעי
 תאצ יתלבל עוצימה וק לע היישע ותחמש יהתו ושארב
 1כל לא ןתי יכ םג המי אמינ אלמכ וליפא הרישה ןת קיח

 לעב סא׳ריקיוהאליעאזיפשוא ותדועסב ולצא ןמיזמה ימ
 ןיריהנ ןיפנאכ היל אלכקל חמכ הדרח שבלי אוה שפנ
 םתא ןכוש תייהמ !שפנ לעבת אלש םייוצר םישעמבו
 בושח חרוא ןימזהל א״ד תדמ הז ןיא יכ סתואמיס ךותכ
 הלודגה ותינתינע דצמ׳יהה חרואהו ותיבכ ולצא חראתהל
 םינוגמ םישעמ השעי אוהו חראתהל.ולצא אבל הצרתנ
 הלגנ יאדו אלה יכ 1נתת חרבי בושחה חרואהש דע וינפל
 יכ םדא ינכירסיממ קוחר אוהש זל רמאנו הזכ שיחל
 שרגמ אצמנ בושח רש בהוא ינפל םהה םירבדה יתישעכ
 ףרג וינפל םילשיש ליבסיימ יכ הקזח דיכ ותיבמ יתיא
 ונילע רבוע יכ סידעימכו םיגחכ הזה רבדה ןכו יער לש
 קפס ןיאו רהוזב ש׳מכ האליע אזיפשואה ינתא ןטשל
 רשא םישעמב !תיכמ יתיא ךילשיש םדא םע ן וכשי אל יכ
 אהת םש הליג םוקמב הלא לכ וכל לע ותתכו • ושעי אל
 םע 'ה תאריו תעדו המכח ןשד אלמ ונחלוש אהתו הדער
 רשאלויתזאלפכו !זוזעו'ה תילהת םירפסמ וינבו יתשא
 'דקדתשכו !ללהמ יפל שיא הלא לגר ידעומ ןמ׳א לככ השע

 בויחהתש ליכשת • יליד אמיי אזההד אנזזגב רהוזב ש׳תכ
 תשחק תוקזח לככ 'ה ידעומכ שדקתהל לארשי שיא לכל
 ה ;שש םשכש ןידב ןכו • השעמו ימדו הבשחמכ תכש

 תנשכ רמאנש ינפמ גנועהו דוביכה ןינעכ תכשל חוככ
 ס״פמרה ש׳מכ שדק יארקמ ט׳יב רמאנ1 דכוכמ 'ה שודקל
 אלש וב ונרהזוהש רובדה ןינעל ודובכ הזש היהי ןכ ל׳ז
 לתד הלמ רעתא דכד לוח לש ךרטדכתבש לש ןרובד היהי
 ת׳פב׳כוראב אבש ומכ ליעל אוה 'תועירג אשידק אמויכ
 יכ'בשכ ומכ סיבזט םימיכ כ״ג ונשי אוהה םגפהו תכשד

 • 'ה סכיתכז םישודק םלוכ

 'זיילשת״הלז ו״חרהמ׳דקהה די בתכמכ יתיאר ן31
 ברה גהנמ ולאש רשאל םרדנ םירבחה ןמא-ל י
 ירומ ט*יב רובדה ןיכעלעול׳ז בישהוט'יבר!בדהןינעב
 תלחתיתנשכ ט״יכ שדקה ןושלכ רבדל גהונ היה ה״הלז
 ׳שימש



 ןחלשב םשאר ץ לקסל חחכוח כ קרפ
 םיריעש רבד יל רמאיו רברב רהזניפייה אל יינפל ישמש
 שרק .תמדא זילפ דמיע הפא רשא םיקמה יפ ריסחמל ןא
 חיפר שדקל רימשי םיקידצ'וחרא סימפה שיאיל׳כע אלה
 סיהלאה ינפל ליח לס רבד איצוי לבל היסחמ ויפל רימסי
 בפנש ימעטה ןמ ח ינפל ישא ןחלשה לע זדמיעב פויבז
 הל פ!יה ינפמןהי האלע 'זיפשוא ספא ןכוש׳ויה יגפמ ןה

 •'אבפנש ומכ חכומה פדב

 'פיבלארשיכ'פשעפ רשא הלכנה השעמה ילע 1ןךן

 ולקה רסא םידע ימבי םיגחכ רפייכז סימיה
 זפיסקמשיא המשפכשל ןחליפ לש ורדה רובכ ףקפב
 יפכראה רנכי׳ה ינעל דשא ן חליש ה ינעל ןשע 'זלעהל יריכ
 ידכ ד ירימו ,ימיקמ המככ הזח למל? לע הליגמ פחכיפב
 םיבצע ריכח בר ימגפ הזח רבדה לשאכ ינרכזא רוכז מ
 לכ זנממ קחרי ישפנ רמיש אריה שיאה לכו 'ת חכזמ לע
 יפיכ אזהשלכןשעחלגמ׳הןחלזשלעאצמילבזהאדי
 סישחקהמ סיכדי האליע אז יפש זא ספל ס" יב ס״כז םימיה
 סישמ ט׳יב זרכזאל סיגהמ סינפיאה המה קדאכדבא
 שפנ לכיא ןייצל יליפא רכאנח י יכפ סיג פיחפל יא הבכה
 ריעכ יפזיהכ ט'ירהל הז לע ךירא קספ יניארה רבכי
 ןישאר םזיב פ!זיפל ונלזמ לדבי זחחב לשומו ׳־ 'ששוק
 ופיככרריש שיאלכפייהל ן׳ככי • םימכח ירכרעומשל
 המ יפל סנ הלמ אליעל החח ארעפאל ט׳י פידועס לככ
 'ינרק דע הכשח סיהלא גחכ גנועהו הליכאה ט דאכפכש
 רישבן׳אצוי לארשי ישיא פ ייהל האייהאנ יאדזד חבזמה
 לש אמגוד ןיעמ הילע הר/לזז ללה החבשז רישב ןיכשסנ
 פכשד ז׳פב ראבפנ דבכל רישב׳ידכדמסייילהויהש ןברק
 ךלרב רמאנ איהשכ ?ב השענ הלייאיה הת ר*שה פל-ת
 עכשפ יל ישפנ רישה רשיי רשא רחאי • 'אריכז׳תיאכי הרשי
 סיסזיי׳פסה רהיזה ירמאמכ הביהאה פ האב סלעפהל

 " הזה רדסכ לגרב לגר איהה לגרל

 ףד סחנפ 'פ דהזזב הגהי חספ לש 'א ט״י לילפ
 דע סבמ׳ד םע חפפאייח יבלכ ע ן ר
 תשרפ רהזזכ הגהי 'ב ס׳י לילבז • סנה הנה ןייצל ןושאר
 ןדיב דע 'יכז דמשפ 'יגמה גח פא ב׳ע כ'פק ףד הוצפ
 התחפ פ רהוזב הגהי חספלש '1 לילב * ןלתאקר ןיליא
 המו דע'יכז יע׳יר ׳הרהל רזמזפביפכ א״עע׳ק ףד
 םלענה שיד,־לב 'בס׳ילילבל • אזה יבה איירכח ירעפאד

 פב ר׳הה ב׳ע ז'לק ףד דע קחצי פהל7י פשירכ שיר
 • ימראה לחיפב

 ףדרזמא'פ רהלזב'חט״י ללכ 7*1
 אניעב'רחא הלמ אפשה א׳ע ז׳צ
 שמנכ׳פב 'כ בוט ס־י לילבו •פוכב ינזרשא יכ דע עדנזלל
 ח׳נר ףד דע רהיזהילבד סירטכה םויכו א״ענ׳נר ףד

 • ןברק אלהה לכי דע ב׳ע י

 קרפ 'ד פאירק לחא דחא כ!ס ס1> .לילב !"ך ר3

 איע ריפק ףד היצפ /ישרפ רהוזכ ויגהי הנשא שאר
 דע ילטו רפוש שרחב זעקפ ימאל אבס אוהה חפפ
 פסרפרהימ הגהי ינש בלטס׳י ללב? •ידיפכד אקזיכ
 רע'ןכו ןליד 'ינפמכ הדואי ר׳א אגאפ ב׳ע ?יבר ףד יחד

 • קרא ושרי היקידצו

 סוי רשע השמחבו ב׳ק ףד רזמא פכ
 ט׳יללבו• םיקידצ סלכךסעזדע יכו
 'וכ1 הזה שדחל לשע׳שמחב ב״ע ה׳נר ףד סחנפ לי׳רכ כ

 פ'ע ו״נר ףד סחנפ סירכ פיצע גח יניששכ • זל ?זזכי ז ט לארשי םע ןירוקפ ןילאב רע
 1!הפ דע'וכל פר.יע ינימשה סייכ 1
 םיכיקפכ הגהי 'כ ט׳י ללכז * פאירקפא ט רבדא הפ
 ליחא הלמר אזרו דע אנימיד ארפסמ חספ א׳ע חית ףד
 תיהב ךרכל זיזילא 'ארקל ימצע ןיזכי ב׳זיאז ■ ינפ־מ סרקו
 ןיטי 'ה דיסכ יקירה רשאל השירק המיעכבז הרידכ הפשנ
 'רימעכ למכ אלקג׳מק איסק ה׳יהאר ןייילימ 'דכ׳יכדב
 םעטה ן ס תכש לשב אל סכ ן יטי פכשכ ט״י לחש כ ׳ יפאו
 ריכזהל רהזנזזילזאהיז ש׳ע הדימעכ הלעמל הידלאדי
 זמכט׳יב ריזחל ךירצ זליכזה אל סאש סזיהפשזדקהכ
 ייאב רתיא ביטמהז בזטה סדק רכזנ סא סכללאז פכש
 פא החמשל ןיששללארשיל סיכיס םימי ןפנרשא ה׳תא
 לח סאי 'ינמזהזלארשישדקמ׳ההפא ךירכ הזה׳פ גח סיי
 'כש לש אלי ונצילחהל הצרכ ש׳י לש ריכזמ וניאפבשכ ש׳י

 • הלעמל דאבפכש וליב לניהלאכ

 חידהל ירש הלכאה רחא םילכ פזידה *ל 1
 א ט׳י ךרסל אקידי וילא׳יכירצה׳ילכהלכ י
 ירכ רפאב שאה פיסכל רפלמ ןכי דיסא 'כ ט׳י־קמל לכא
 ןמ שאאיניהללטי יניא ירהש רחמ ךדמל שאה רמפשיס
 ב״פב םפכ ל׳ז סיפה ילעב זכיפסיש התו ט״׳כ םינבאה
 'ישנכ יחלדל שיש פעקבהפא ןיככמ יאד איהה יבג הנסר
 'קוד ינייה הכבמ ייסד ס׳יכ דפאכ רואה פאפוהכל אלש

 'עקבה פא ןיבכמ ןיאד א׳,׳ליד 'חסכל סישכ לש ספכזיכשכ

 ודימע״כ ביט סיי ךדיצל שאה רמפשיש פינייכמש לכ לכא
 ריסהלו ר;סא'ב ט׳י ךרוצל לבא ט׳י ךדצל אקזדז ירבד
 וליפאד ס'ימלה ירכ־ךנ עמשמ ט׳יב דנה שארבש סחפה
 לכא דיכ אלא ילככ הכפיחלדיסא השארבש םחפה ופיח
 ריסהל הזב זגש סיכרז דיכ 'יפא זכפיחל דזסא׳ליפפה ףיג

 :סימכתןיצדכ אלס דיכ הליפעה ףיג

 'יס י׳כהפהגסב ד׳יקפ׳יס ג״הנכשב ןייע ה* א >
 ר׳יקפ יס ףוס רצקה רפס ירבד סיכסה ר׳י
 לפיזי והימו ( לבחמה ברה ןאכ ש׳מכ ס׳בסלה ירבדל
 הבכש ר> • הפי 'יעכפש ידכ הליפפה עבצאכ פ!סהל
 תזנ אהיש דע הליפפה שאד ־ןופחל רפימ וקילדהל הצירי
 ראכפנ רככ גוזזה ןינעו •שש1ח זניאז ומצע ט'יל קלדיל
 יאריל סידזסאהז סירפיתק סדליזי לכ /סס לש 'ס קדבב

 'ה



 בל טיב בדדב תימורקב רהזהל נ קרב
 :למסיבשלקזי

 ישילש קרפ
 מירדלשאסאיל דימע)וגהנסיבי ןבז םימילש
 םימיה ימלב ימכ ס״דעלמבל םינתכ
 הככ׳לעמל♦יליעה ןסמ♦ יפ)♦כ ,•ידב ןבו רגד תירעי 631
 זזיכ יממשמ הלעמ )פ הרואה ודחו ןיצרה עפש הכ רממ
 אר״הסיאלכו מימיקמ תמכב תזהקנעמימאראבמנס
 ןהיפל ט*׳ע !נ־# ידיפי ביטה וגהנמ בקעי אלו שומי א)
 .קממ) ♦ב״ישד םירמאמב מר1י0א שארב יקסע היהי

 )יבשי בישי • למלקמב 'א )כ ד״סב זרדלסיל איהה רעזמה

 תלחבשמי מלרישביסנכה /ייכ) סיכשיי םזיה שודק דזככ)
 פ דהיוב ש״מכ ונלמכ לסא רקיעה םיענ רידה דמכ)

 מ הנה ׳ופי ׳בצ)יריד הקיר רמא)י״ר חמפ 3*1 ימקחב
 */יא ה׳בק אמזלגב ן יציאד בנ 3ע ףאד ןנילמכ רחא דמוע

 א)כת0א3ז זהיי)ע אחגשא)ינמז ז "/יבשל יחד♦ שיר )בב
 /לזישנב ימבכ ונילמכ ־יתא דמועהו הנה אנכשמ אוההב

 ןגאד אמוי׳וההב ידזימ)והידחיעב דיגכז/יושדדמ י/יבבל
 ס 'חמשנז ה)יגנ'ה השע םזיה הז ירמא לארשי)אד ןיעדי
 ארע/יא) הפי בינל ברע 1)יןיש ימ 3כל ה״א ךכיפ)? כ'ע
 לישכ ןיאניי /יי3וןי םעונב סידעלמכל םיגחכ איגס הזרח
 המי םקלח בוט המ ה)א השועל ריסב ןיכשתנז
 ןרדהל לישה /י)יגס ׳קלחב זנבדאה יבבי ם)דזג םיענ

 :/יבשד י״פב
 )א אב3מ ט״יכ םיהוש ץראה םע הקע םיבר ן/ךן

 ןי) )תמ סהה ,ומעכ התהמ םיברו מכפכה ;ייב י
 א) רשא סישעמי 'ירבד בסב םויה משודק דובכ רד ב
 ךיתמ 3)פ/יה)סידמזע ןה סייכ סימש זא העש רחאו ושעי
 ארוקה 'פכ ורמא סאלמדכא)רשאהחה)יטב החיש
 ויהש 'נקזכ ונייה מאנ3 ןסהממי אב)ןירזיאת ט׳יג דקוע
 מכסמ םשב י׳סר שריפש זמכט׳ימדיעסב חלרט)ןיכירצ
 לכהו טיי״־ידועסב זירוט׳אסנןיאשוניתזכןכאסירפיס
 םיענה רודהו אוה מדב א)ש יוחיאה םהימו םנ י״ע השענ
 )עגאשיגואשה3אה םימיה יתכחבלני)מכרחאדמלעה

 לבדה עקמשי 'לכל שיא ןיאי ימאב עודמ רמא)סדה הזכ
 • הינילטכא י)יח רשייא םחל

 כ'הבבמירנמיברה3ומ׳ר!אמה קילדה)
 סיר1אי ןכ לע ש׳מ אוהו׳ירחש מ)פמב
 לש רבד איה יכ ט'יבןזיזן־מ ונשי א)םילבאהו ׳ה וד:כ
 םשי ־ ש׳ע רבדה דוס מכשר א׳יפ ראבמנש■ ימכ איסהרפ
 רמי ט׳יכ מסנכה מ״ב משחקב רהזה)ךירצש ראבמנ
 'ריב.ומב הניכש מאי:הש יגפמ םימיה לבילע דאמ)רג

 ידע למכ

 דמיע הז הנת דקאמב הלעמל ראבמנש למב 'ה ♦רעונב
 '0 רהלזכ רסא אמשינכ /ייכ ךילצכ וליפאו וגלמכ רקא
 דלתע)וינכ מא ורזל ריהז אהי מ־יבו דאבמנש ישכ )הקיל
 ורפיס יבכו הרימי)הלודג האריבו המיאב משנכה מיככ
 מיכזנה גחכ ב׳תכב דמיע היהש 'א שיאכ הסעמ היהשד

 םינועו ללהה /יא ןירזק ליה רלכיצהל הנכל דמיע ינכ
 ךנב האר 13 ורמא מ!לפמ ירבד הנ1עז דמיע לככו היוללה
 קזנמ יל השעא המו םהל דמאמילפמ ירבד הניע אוהש
 סימי׳ח סמי׳א לכו ךכ השע רחמל בוש קחשד יל וסינה אלה
 דע הגש המ!אמאציאלורבדזיבאולרמאאלונזילם
 ז) ואציו ונכ ןכו ונכ ממ> ימשא הממלשיאה ימיא מ,׳יס
 רגיח דחא נ :ז אלא ריימשנ אלו ימיכ ךיממ מישפנ ו״ט
 1רשי ישיא לכ בל דרחי מאז לעל עשרו הטוש דחאו אמוסל

 ךומ 'השב ימויכו םוקמ לכב א״דז רסימכ וינב מא להכ)
 סידעמכי םיגחכ ימויו רמייו םימיה לכב זועמה שדקמ
 מ׳כאהו ונלמכ רחא דמיעה לארשי יהלא 'ה ן יראה ינפמ
 מיכב םידמוע מ!׳הל מאו הרהזאב הנושארב זעסי התה
 זעשי סינכה סגו שדקמ מאיימכ ארימכ מסנכה
 םסאל מא ולקי מ׳כאה סאו ושעי ןכו םהירחא הנסחאל
 1אצי סזמ הירק מיבזחדככ םמחיש סס ךורעל כה״כב

 :אטחי אלו ןבה ימ א הסעי המי מידלומ מיבאמי תיבא

1^X1" הלילכ ל׳נה שדק יארקמ רדסי והילא׳לפמ 
 הלפמה רדסכ שדקכ מ־ישללסיכישו
 רדוסמה ,דסעה רדס רתאיו בלה זלכשבי׳ימפש מכירעב
 סינא 'ייהל םכרד לוחכ יכ ףא1 :ש׳ע מבש )0 א״י קרפכ
 ןיבשחנ ט״יכ הנה • הכאלמ ליטיב םישמ מייימלה רדסב
 ןחב ךיראמב מלזימלןיאל הש חק ז־תיענב סר.:ואל רישב
 דמחנה רישהו הרומ לוטיב ס!םמ ןייעמ החוקהש ףא
 רמיי ט׳יכ הפי בינו ברע ןוגינכ לימ אל שי זדוהרסיענז
 םשב מכו הז ןינעב ןילקמ ימיאל םיכר מ>מיקמכו מנשמ
 'וצמי יכה דבעמל ךירא !יל:ט׳י ומבשכ סהשעמ ךכ ליחכ

 ראשב ומכ מייי/יזב סג רוכצה ןמ שירפ)אלש דיחי)
 המיענב דחי רמזנו ללהכ ן ימי אל דיברה 1 הלליו הלפמה
 זליכ לודג ךרזנ ןהב רטצה סכ מירבחמה יכהשזדק
 מכשכ׳ירפסת םימשה רומזמ רמואל •ומיקחכ ראכמיש
 סהכ ןיאש סקא םיכר ןכז׳יתילש תבש לש'ירליזליה ימיכו
 ןינעכ אלש סה ביראו 'לפמה ןינעל ףסזנ׳לעימ אלי ךרוצ
 לס רדסב קר םיבוט םימיל םהה ירומזמהלש רדסה ןיא יכ
 לה1ב שר-פמ מכשכסירזקזמהסמואלש םעשהימכש
 אל ו׳חרהמ!ל׳ז ןהכה םייח ר״ה במכ ןכוה מ;ימ משרפ

 :ינא אלו רחימ המא)םילכ הזמ ריכזה

 יכט׳יכסג ו/דא םירמ א יח לכ ממשנ רדס
 האליע אמיא ןימהשנד ארוקמד אמוי אלה

 ט׳י:מימבפד סיניקמכ י״כשרה מיכסל ס.ר המי חימכ
 ח!:מ הנויה האנמ אלו ל״זמירימימימשנממומב ןי:0

 אלא



•! 

 תמע ן יעיחנ אקר ןיריתית1משנ תמכב ט״יז׳ותבשכ אלא
 ח׳רנ ומכ ןיוכי ט״יכש ללהה דדככו • לארשיב א ריידל
 זהיבאבדנ והילא ת׳ר אנא ןיטי ישפנ הטלמ'ה אנאכי
 ןיכנ הלזמ לפס סיאיצימשכו • עדונכ שפנה רוכ סה יכ
 ומימע למעי ה״הלז בלה ס׳מכ תתמ ג׳י ט׳יכ רמיל
 'רוקב תודמ ג׳יה רמול ךילצ ןכא םוי לס וניינעמ 'ה ינפל

 אלא הניחמ ןלד ןרמואל םיביכ 'יפא חכ ונב ןיאו הלומכ
 מ׳ימינפ סמי׳הלס ןי/יכ לא ימ לש ג״י דיע חכש ךידכ
 ןיד איבנה םימיא ןכל קימעמ יל םיכשמנה א׳אד אנקיד
 ןיינק ונא ןאו ןכישמהל חכ ונב ןיא יכ מל!ז אל 'בלב חבש
 ןמוקמב ןריאהל הנוטהו הרומב אייקכ ט״יכ המע ןמיא
 קלחכ ןמוקמב ד״סב זלדוכי לגלו לגר לכל מולפמה ללסו
 יפל ןיליעה ןינמב ט'יב אצמנה יונישהסעטז •'בה

 הליקסב ונודזש הלומחה מבשש אוה םילבד לש ןטושפ
 ןילזע מ־יכב ונודזשזנ.ימלקה בה׳זיו • 'ז םדקב ןילעמ
 לקה מ״הזיו ׳ה ןילזע .תוקלמב זנחזש םהמ לקה ט׳יו ׳ז

 'ד ןילועמוד לממכמב ונודזש םהמ

 ינפמ ט׳יכ ה״ה םעט 'ה דוסב םיאבל םלואו
 םהו ולש י״הנ שובל ילב אבא יחומ ט *יבס

 מלאה לבקל א׳זב חכ ןיא ןכל אמיאל י'הנכ סישבלממ
 ןיקלפ 'בז׳ילגממה איה ולש רשעה דוס קל סובל ילכ ד׳ס>
 יכ א׳זכ םילגממה סה אמיאד רוהל ןכו חצמ םינמלא
 'ה ספא ונל ןיא ןכלו ןיחומ ול השענ םהלש ןוילעה קלפה

 •אמיאדחער׳ב קרפ ןחכ • ןרדיס הכז ת׳סל םילוע

 חצמ ׳ג קרפ לארשי • אמיאל דוהל ׳ב קרפ יול
 ישימח • א/ייאד דוהל 'ג קרפ יעיבר • אמיאד
 ינפ יאור 'ה דגנכ 'ה ש׳מ דוס אוהו • אבא דוסי מרטע
 ןיגרר׳ה ןיניאד שמח ז׳ל ףד;להקיו'פ רהוזבוןלמה
 אתיירואד אזר ן יניאו תתל האמדק ריואד אגרדמ אממל
 אכיהו רשפאד אכיה סיילע ףיסוהל אלש רשיו בוטו כ'ע
 בזשו •רשעמ הלולכ הדמלכ יכ אדיפק ןיא לשכא אלד
 קנעמ סחנפ משרפב ינשב ריטפמה ארקי ןכ רחא
 ןהש ןמזב םהרבאל ה״בקה לח ל׳זאזאמיירמונברקה
 מ נביקה רדסב ןיר:ק לארשי ייהיש סיק שדקמה מיכ
 לע םהל ינא לחומו ינפל 'טירקה וליאכ םהילע ינא הלעמו
 ן קימ ל׳ז ונאפמ הירזע םחנמ ר׳דהמי •סהימיניעלכ
 לס הדטעה רדס םיבוט םימי לש ףס מ .חלפמ םדוק רמול

 • ונברק יפל םזיו םוי,לכ
 העבראכ ןושארה שדחבו הלח/י ארקי
 ;יכאלמ לכ רע 'וכז שדחל םזי רשע

 תריבע התיה ךכ ןכבו ר יאי ןכ רחאו ושעמ אל הדובע
 דע 'לילוםזיל רע 'וכז וניהלח.תינב חספלש ףסומ ןברק

 ח״רד ׳ג קרפב אבוהש ומכ />)צח

 םירוכבה ג סייכ ז הלחמ ארקי תו1?ו״ב1ע3ז
 לחאו׳היכפנו םכל ויהי דע 'טו ׳

 ןנ

 ע!ער,רל םיפסומה תרוכע רדפ נ סרפ
 גל לש ףסומ ןברק תדטע התיה ןכ ןכבו רמאי ןכ
 םייל ד פ 'זכו םיפסותה תא ואיבה זניהלא />יכב .תועובש
 ותלנמי םויה ףס!מ רחא תרצעכ ףיכזמי תיצח דכ הלילז

 לכה׳ישנכ׳עכשז סילא׳כורחא רפ חלה יתשליכשפ ואיבה
 םתחצמ תא ובירקהו טפשמכ יאשעי דחא׳אטח ריעש'ולוע
 הפונמ הלחתליס ןורשעןהמ 'א לכ תילח יתש !איבה
 שרחה ןמ הלח לכל הצחמו האכ ךיתמ הפנ הרשע סיתסכ
 'ציכ סינפב ןתייפאו ץוחב ןתכירעו ןתשיל לארשי ץראבש

 ןורשע ידכ דע ?ילע ףיסומו רחא םוקממ רואש איבמ
 תא אלו תבשה תא אל החוד וניאש לומתאמ לכה תצמימי
 םיחפט 'ד ןכחרו םיחפט העבש תולחה ךרוא בוט םוי
 םימלש חבזל םישבכ ינש איבמי תיעכצא 'ד םהיתינרקז
 לכקמי ןטחוסךכ רחאו םייח׳דזעכ חבזמה חרזמכ ןפינמו

 ןהש תינתמ יתש דחא לכמ קיזמכ ונתנז ןופצב ןמד
 ןערקו ןטישפה תימורד דוסי לע ןיכפשנ םיריסהו עברא
 ןיושז הזח חקולו ןריטקהלסיגמב ןנתנו ןירימאה איציהו
 קרי כ חינמו םחלה יתש רצב ןחינמי םהמ דחא לכמ
 הלעמ איכמי ךילומ חכומה חרזמב'אכ לכה ףינמו׳טמלמ
 סיכסנמי םתחנמ תא בירקהו ןירוחאה תא ריטקהו דיר,מי
 סעה ירשא ול הככש םעה ירשא ריש ידי לע לכה

 :ויהלא ׳תש

 '1כ שדחל דחאב 'וה שדחבו הלחת ארקי

 ישארבו ןכ רחאו 'הל השא חוחינ חירל דע
 אכיהש ומכ תיצח דע הלילו םזיל דע רמזאו 'יכו סכישדח

 שדחה ףסומ רחא ה׳רב ואיבה וז אבכ ףיסזתי ח׳רב ליעל
 תאטח ריעשו תיליע לכה סישככ העכשו דחא רפ ותחנמו
 לכה םיכסנמ!םתחנמ תא ובירקהו טפשמכ 'ואשעו׳א

 :'וכז יל הככש םעה ירשא ריש י'ע

 שרחל םוי רשע השמחבו ׳פב ארקי תופוסכו
 • הכסנו התחנמ דע טויעיבסה

 תיככ תטוסה גח לש ףסומ ןברק תדובע התיה ןכ ןככ)
 דע 'לילו םויל דע רמ׳או 'וכי םיפסומה תא ואיכה וניהל״ר

 םויפ
 :וז אבב ףיכומי ח׳רכ ימכ תוצח

 םירפ רשע השלש ואיבה גח לש ן ישאר
 םינש םיליאו 'ורמשמ הרשע שלשל םורכמו
 'ב םהמ ישע םינש םישבכ רשע העכראי תורמשמ ית שז

 תוליע ןליכו דחא דחא תורמשמ'בל ב ו תורמשמ יל 'כ
 עבראו םירשע ואצמנ 'א רמסמל רחא תאטח ריעשו
 אל םזיה סירפ בירקהש ימז ןייבוע םלוכ תורמשמ
 ויה רמשמ ו רמשמ לכו הלילח סירחחאלא רהמל בירקי

 דועו שבכל׳ירביא׳לפמ ימ קרוז ימ טחוש ימ ןהיניב ןיסטמ
 םורקכו םוקשה חבזמל שבכה ןמ ןתיא הלפמ יח ןיקיספמ
 'כוש ימ ןופצכ תרש ילבב ןמר ולבקו ןופצכ וטחש סידקפד

 ׳ד ׳לע אטחמ בכ1סל הנפו שבכב הלע תאטחה םרב
 דיד ילטנ ימחר דוסי לע ןפיש היה סדה ירייש תונרק

 תיליעה



 גל עס״דהל םיפכדמד תדובע רדס ג קרפ
 ןהש ^יזכעימ יתש ןהמ 'אלכמ קיזמב ונתנז תוליעי
 דוכי לע םיכפשנ םיירישהו הטמלו חבזמה יצחמעכדא
 ודמע טפשמכ םוחתנז תיליעה תא יטישפה ימחר
 זיצחמ שבכל ט הכזש המ דחא לכ הלעהו הרושב
 ןמ םתוא ילעה םידחאו זדריו סזחלמו לזמב הטמלו
 ןירומאה תא איצזהו תאטחה תא עלק חבזמל שבכה
 ןיי ואיבה תיחכמה תא וייסקהי ןריטקהו סיגמב םנתנ
 סיזלה ורבדו סרוק׳ידת תכש היה סאו ןמשה תדמכ ךסנל
 חיטקהו׳ה ינפל םינפ סחל׳ינתמ ךכ 'חאו ן טפפתכ ׳ישב
 םעה ידשא׳מתמה קוליחכ תיזש תחמשמה לבו ןיכיזבה

 • ול הככש

 ׳ינש לקכ ינב םירפ ינשה םויבו •רמאי ¬ב םוי
 העברא הנש ינב ישבכ םינש סיל: רשע
 סישככלז 'יליאל 'ירפל סהיכסנז םתחנמו םימימת רשע
 תליע דבלמ תאטח'א םיזע ריעשו טפשמכ םרפסמכ
 ן ברק 'דובע התיה ךכו ןכבו • םהיכסנ!םתחנמו דימתה
 הלילו םויל דע 'ובו תטוסה גח לש ינשה ס1י לש ףסזמ
 רשע םינש ׳ב םזיב ורסמ •ףיסומו חירב ותכ תיצח דע
 תל־למשמ יתשל םינש םיליאו'ורמשמ הרשע םיתשל םחכ
 עבראו 'ורמשמ שמחל׳ינש םינש םהמ הרשע םישבכ ד׳י ?
 ׳אטח ריעשו תולוע ןלטז • דחא דחא ת> רמשמ עכראל
 םהיניב ןיסיפמ ויה רמשמ!רמשמ לכי דחא רמשמל דחא
 ןיסיפמ דועו שבכל םירבא הלעמ ימ קרוז ימ טחוש ימ
 םזדקעו ׳ורקבו'םוקשה חבזמל שבכה ןמ ןתיא הלעמ ימ

 םדב הכזש ימ • ןופצכ ׳רש ילככ ןמד ולבקו ןופצכ םיטחש 1
 תינרק 'ד לע אטחמו כבזסל הנפו שבכב הלע תאטחה
 תיליעה ימד ולטנ ימירד דוסי לע ךפיש היה סדה יריישו

 חבזמה יצזימ׳ד ןהש׳זנתמ יתש ןהת׳אלכמ קיזמב ונתנו
 תיליעה תא !טישפה ימירד דסי לע ןיכפשנ׳יירישהו׳טמל
 הכזש המ רחא לכ הלעהו הרושב ודמע • טפשמכ םיחתנו
 ולעה 'ירחאו 1דריו סוחלמ!חרזמכ הטמלו !ינחמ שככל וב
 תא איצוהו תאטחה תא ערק חבזמל שבכה ןמ סתיא
 ואיבה׳וחנמהתא וריטקהו ןריטקהו םינמב׳נתנ ן ירומאה
 ׳ייולה ורנדו׳דזק רידת תכש היה סא ןמשה׳דמכ ןסנל ןיי ן
 וריטק־ו׳ה ינפל םינפ םחל׳ינת ונ ךכ רחאו ןטפשמכ רישכ ;
 ירשא •תונתמה קוליחב תויש תחמשמה לכי םיכרכה 1

 :׳זכי ול הכנש םעה

 םילא רשע יתשע סירפ ישילשה םויבו • רמאי ׳נ םוי
 םימימת רשע'עברא הנש ינב םישבכ סינש
 •טפשמכ'רפסמב׳ישבכלו סילל םירפל םהיכסנו סתחנמי

 •הבכנו התינמ׳ דימתה תליע דכלמ 'א תאטח דיעש|
 תיככ׳זכזסה גח לש 'ג םזי לש ףסומ ןברק התיה ךכו ןכב
 •ףיסומ1;ח'רנ ותכ תינחדע הלילו םויל דע 'וכז זניהלא

 םיליאו׳ורקשמ הרשע דחאל סירפ רשע דחא 'ג סייכ 1 רכמ
 םינש ינש םהמ הנומש סישבכר״יותירמשמ יתשל םינש !

 עבראל א ט יסקלח

 ןליכו • דחא דחא תיימשמ םשל הששו תחמשמ עבראל
 ימשמי רמשמ לכו דחא רמשמל דחא תאטח ריעשו תיליע
 'םירביא הלעמ ימ קרוז ימ טחוש ימ םהיניב ןיסיפמ ויה

 חבזמל שבכה ןמ ןתוא הלעמ ימ ןיסיפמדועושבכל
 ילככ ןמד ולבקו ןופצב םיטחש סזדקעו םורקבו םוקשה
 הנפו שבככ הלע תאטחה םדב הכזש ימ (ועצב תרב
 דסי לע ךפוש היה סדה ירי יש תמרק ׳ד לע אטחמו בבוסל
 יתש ןהמ 'חא לכמ קרזמב ונתנז תוליעה יתד ולטנ ימורד
 לע םיכפשנ םיירישהו הטמלו חבזמה יצחמ 'ד ןהש תונתמ
 ודמע טפשמכ סיחתנו תיליעה תא וטישפה יחורד דוסי
 הטמלו ויצחמ שבכל וב הכזש המ דחא לכ הלעהו הרושכ

 חבזמל שבכה ןמ ןתיא ילעה םירחאו חריו סזחלמי חרזמכ
 ןריטקהו׳יגמב םנתנ ןירימאה תא ׳יציהז׳אטחה תא ערק
 ?יה םא ןמשה׳דימכ ךסנל ןיי ואיבה תוחנמה תא וריטקהו

 'ינתמ ךכ׳חאז ןטפשמכ רישב׳ייולה חבדז׳דוק רידת תבש
 'ווש 'חמשמה לכו ןיכיזכה תא וריטקהו ׳ה ינפל םינפ םחל

 :'זב1 ול הככש םעה ירשא תונתמה קולחב

 םיליא הרשע םירפ יעיברה םויבו • רמאי ׳דסוי
 תחנמ םימימת ר״זי הנש ינב םישבכ םינש

 ריעשו טפשמכ׳רפ&מכ םישבכלו םיליאל סירפל סהיכ סנו
 ןכבז-הכסנו התחנמ דימתה תלוע דבלמ תאטח ׳א םיזע
 תיבב תיכסה גח לש יעיבר םזי לש ףסומ ןברק התיה ךכו
 תיצח דע הלילו םייל דע 'וכז ןיפסימה תא ואיבה וניהלא
 עיבר םזיב ורס מ • רמאיו ףיסויו • חירב ביתכש ומכ
 ,'חמשמ יתשל םינש םיליאו תחמשמ רשעל םירפ הרשע

 הנומשו תחמשמ שלשל םינש םינש םהמ השש םישבכ דיו
 ריעשו תזלוע ןליכו דחא דחא תי׳ימשמ הנומשל
 ןיסיפמ ויה רמשמי רמשמ לכו דחא רמשמל דחא תאטח
 ןיסיפמ׳זעי שבכל׳ירבא הלעמ ימ קרוז ימ טחוש ימ םהיניב
 םחקעו םורקבו םוקשה חבזמל שבכה ןה סתיא הלפמ ימ
 םדב הכזש ימ ןיפצכ תרש ילכב ןמד ולבקו ןופצב םיטחש
 תימק׳ד לע אטחמו בבוסל הנפו שבכב הלע תאטחה
 תיליעה ימד ילטנ יתילד דוסי לע ךפוש היה םדה ירייש
 עברא ןהש תונתמ יתש םהמ דחא לכמ קרזמב ונתנו
 וטישפה יתירד׳זסי לע ןיכפשנ 'יירישהו׳טמלז חבזמה יצחמ
 לכ הלעהו הרושכ ודמע טפשמכ םיחתנו תיליעה תא
 סוחלמ! חרזמב הטמלו ויצחמ שבכל יב הכזש המ רחא
 תא ערק חבזמל שבכה ןמ סתיא !לעה םירחאו ודיד
 ןריטקהו סיגמב םנתנ ןירזמאה תא איציהז תאטחה
 םא ןמשה תדימכ ךסנל ןיי זאיכה תוחנמה תא וריטקהו
 רחאו ןטפשמכ רישכ סייולה חבדז םדוק רידת תכש היה
 לכו ןיכיזכה וריטקהו ׳ה ינפל-םינפ םחל םינתכ ךכ
 הככש םעה ירשא תינתמה קוליחב תייש תחמשמה

 :ילוכו יל

 העשת םחפ ישימחה סייבז •רתאי המוי
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 עס׳רהל ץססדסה תדמע ג קיפ
 םקחנמי סיקימק ר״יהנעטנ םישמ םינש 0*3*
 שע שמכ םרפסמב םישבכלו םיליאל םירפל סהיכסנו
 הקחנקז ריק/יב קלוע דכלמ דחא קאטח דיגג&ז
 גח לש ישימח םוי לש ףסומ ןברק הקיה ךכו ןכבו • הכסנ♦
 סיי3 דע ׳וכז ןיפסימהקא ואיבה וניהלאקיגב ךוביסה
 !רסמ • ימיאו ףיסוקו ח״רב בזקכש וקכתיצח דע ה3י3י
 סרס ס*3יאז קורקשמ עשקל םידפ העשק יס ימח םייב
 יקשל םינש'ב םהמ עברא םישבכ ד׳יזקודמסמיקש^
 קילזע ן3וכו דחא דחא ;יחמשמ רשע3 הרשעו קורתשק
 ויה ימסמי רמשמ 3כו דחא רמשמל דחא ;יאטח ריעשי
 שבכ3 םירביא הלעמ ימ ןיימ יק טחוס ימ םהיניב ןיסיפנ•
 םיקשה אכ!ק3 שבכה ןמ ןמזא הלעמ ימ ןיסיפמ רועו
 .חיש י3כב ןמד זלכקז ןופצכ סוטחש םירקעו סירקכז
 בכמל הנפו הלע קאטחה םרב שבכב הכזש ימ ןופצב
 יקלרד 'זסי 3ע ןפיש היה סרה ירייש קונדק 'ד 3ע אטח&ז
 'ונקת ימש ן המ דחא 3 כק ןייז קכ ונקני קז3יעה יקד ולטנ

 3ע םיכפשנ םיירישהו הטק3ו חבזמה יצחמ עברא ן הש
 ורקע שפשזיכ סיחקנו קי3ועהקא !טישפה ימירדדיכי
 הטמלו זיצחק שבכ3 יב הכזש הקדחא3כ ת3עהו הר שנ
 'בז קל שככה ןמ סקיא ו3עה םידחאו ודריו סיח3קז חרזקב
 סינמב סנקנ ןידזקאה קא איצוהו קאטחהקאערק
 ןמשה׳דיקכ ךסנל ןיי יאיבה וחנקה קא וריטקהו ןריטקהו

 ביחאז ןטפשקכ רישכ'יד3ה ורבדו דוק רירק בש היה סא
 'זדמשמהלכו ןיכיזבה ?ריטקהו׳ה ינפל׳יגפה סח3 'ינקינ
 * י3!כז י3 הככש םעה ידשא קינקמה קוליחב ק.!כ

 םינש סי1ז הנימש סירפ יששה םויבו • רמאי ד םוי
 סקתנתו סימ׳מק ד״י הנש ינב םישבכ
 ספשתכ םרפסמכ םישבכלו םיליאל סירפ3 םהיכשני
 • היכסנז הקחכמ רימקה ק3זע דכ3מ רחא קאוכח ריעשו
 קיבכ גח )ש יששה םוילש ףמ׳ת ןברק הקיה ךכי ןכבו
 הלילז סיי3 דע ח׳רכ ימכ 'וכז סיפסימח קא זאיכה וניה3א
 הנמשל סירפ הנוקש ישישה סויכ ורסמ • ןיס־-מי קיצח דע
 סינש סיסבכ ד'ין קןלמשמ יקש3 םינש םיליאו תחמשק
 הרשע םיקשל הרשע םיקשו דחא יקשמל סי־מ םינש
 דחא קאשח ריעשזקילזע ,ןליכו •דחאדחא קירקשמ
 יק םהיניב ןיסיעת ויה לקשקו רמשת לכו דחא למשחל
 יק ן׳סיפמ דזעז שבכל םירביא הלגיי ימ קרזיקשחיש
 ס׳דקגד סזרקנז םיקשה חבזמל שבכה ןמ ןק׳א הלעת
 םרכ הכזש אי ןופצכ קדש ילכב ןתד ולבקי ןועננ םישחש
 קזכדק עברא לע אטחתי בבוסל הנפי שבכב הלע קאטתה
 קזלועה יקד ילטנ ימירדדסי לעךפוש היה סדה ירייס

 יצחמ עברא ן .דג קינקמ יקש ןהמ 'א לבק קרזמב זנקנז
 וטישפהימידד!דיסילע קכפשנ םיירישהו השמליחבימה

 'א לכ הלעהו הרושב חקע טפשמכ סיחקנז קילועה קא
 ודריו סזזיל.לו חרזמב הטמלו ויצחע שבכל ס קכזס המ

 םירחאו

 קאטתה קא ערק חבזמל שבכה ןמ סקיא ילעה םידחא?
 קא וריטקהו ןלישקהז סגמב סנקנ ןילימאה קא איצוהו
 רירק קבש היה סא ןמשה קדקכ ךסגל ןיי ואיבה קזחנמה
 םחל סינקונךב רחאו ןטפשמכ יישב סייולה ורבדו םדוק
 קייס קורמשמה לכו ןיכיזכה זדיטקהז׳ה ינפל םיגפ

 :ול הככש סעה ירשא קונקקה קיליחב

 םילא העבש סירפ יעיכשהםויכו •רמאי דסוי
 םק חצמו םימיקמ ד׳י הכש ינכ םישבכ םינש
 ריעשז׳שפשקנ סיפהתנ ם׳שבבלו םילאל סירפל סהיכסגז
 ןבבו • הכסנו זדיחצק דיקקה קלוע דכלמ דחא קאטח
 קיבבקסיסה גחלש יעיבשהםיי לש קדמעהקיה ךכו
 * קוצח דע הלילו םויל דע 'ובו ןיפסזקהקא יאיבה יניהלא

 העבשל םירפ העבש 'ז סייכ זלסק • ףיסומו ח״רב בזקככ
 עבראל סיסכ כ ד" יז קיימשמ יקשל םינש םיליאו קודמסמ
 'א ימשמל דחא קאטח ריעשו קולזע ןלוכו קזדמשמ יסע
 קרוז ימ טחוש ימ םהיניב ןיסיפקזיה רקשקו דקשמ לכו
 ןת סקיא הלעמ ימ ןיסיפמ דועו שבכל םירבא הלעמ י.י
 ולבקי ןופצב סיטתש סודקעי סזרקבז׳זקשה חבזמל שטכה
 שבבב הצע ׳אטחה םדב הכזש ימ ןיפצכ קדס ׳לככ ןמד
 םדה ירייש קזנרק עברא לע אסחקז בבוסל ה;פו
 קרז תב ולטנו קיליעה יתד ולטנ יתידר דוסי לע ךפוש היה
 חבזמה יבחק ׳ר ןהש קמקמ ׳תש ןהמ קחא לבת
 קא יטישפה יקחד ריסי לע ןיכפשנ סיילישהי הטקלו
 דחאלכ הלעהו הדישכ ודמע טפשמב סוחקנזקזליעה
 חריו םיתלרי חכזתכ הטמלו קנחמ סבכל יב הבזש המ
 קאטחה קא ערק חבזמל שבכה ןק סקיא ולעה םירחאו
 תא !ריטקהו ןריטקהו םיגמבסנזס ןירימאהקא איציהו
 יחק קנש היה סא ן תשה קרמב ךסנל ןיי ואינה קזתנמה
 סחל סינקינךברחאז ןטפשמכ רישכ םיולה !רבדו ס־׳ק
 קוליחכ קווש 'וימשמה לבז ןיכיזבה וריטקהו 'הינפל סינכ

 ;ול הככש םעה ׳ישא • קובקבה

 קרצע ינימשה סייכ יקאיחרצעגח 0*22 ש
 ושעת אל הדובע 'באלמ לב םכל היהק
 דחא ליא רתא רפ'הל חוחינ חילהשא הלועסקביקהו
 ליאל רפל םהיפסנז סקחנמ סימיקת 'ז הנש ינכ םישבכ
 קליע רבלמ 'א תאטח ליפשי טפשתכ םרפסמכ סישכבלי
 דבל סכידעומב הל ושעק הלא .הכסכזיהקחנמי דיקקה
 סכיכסגלו סכיקיחנקלז סניתיליעל סניקוכדכז םכחדיח
 קא 'ה הוצ רשא לככ לארשי ינכ לא השמ ימאיי סכימלשלז
 תינב קרצע ינימש ןנרק קדינע הקיה ךבו ןכנז ׳י השק
 קיצמ דע הלילז סחל רע'יכז ןיפסימה קא יאיבה וכיהלא
 רדס רחא רקאי הלאמ דחא לכ רחאו • שדח שארכ בוקככ

 :וקדזבפ

 ונילע סחד ןקחר ךלמ וציתסא יהלאז ו^יהיי א
 הילע הבזש ונל שלרה ביטמ? כ!ט

 ןימיכ



 דל םר לוקב ףבוס דמול ץלקסל תחכור נ קר3

 ףסונו

 'לזימבכ ךמיכ ׳נב ךנוצר ׳שעש*ט*33גב ךימחר ן־׳מהכ
 בשהו זניקמכ ונחקש זפינבכ ינארה וניכח לע ןשדקמ ןניכ
 םרישל סייי3ז םתרטעל םינתכ בשהי סימל ךמניכש
 הלענ םשי ן חא ונימיב הרהמב סהיזנל1!רשי נשהו םרמזלו
 הנשי הנש 3ככ יני3גר ימעפ ש3שב ךינפ3 התמשנו ׳ארנז
 מח ןייכו 3כ הארי הנשב םימעפ שי3ש וירו/יב נ ימבכ
 'יעיבשה גחבו מ׳צמה גחב רחבי רשא 'יקחב ךיה1ז 'ה יגפ
 ידי תנממכ שיא םקיר ׳ה ינפ .חא הארי א3י /וטיסה גחכז
 3געה דסי שינא ירשאו - ך3 ןעינ דשא ך״הלא'ה תכרבכ
 םעהו ׳יכו החנמ3 ה3יע3 יז הנמאנ האירקב רוא/יי קידצ
 מינכלקה השעמ תלוגס חכב ם״ייח ףסאה רע עסנ א3

 :םימפש חנ תפב
 יניכא ינע3 עיגי ׳עצהמהמכרשאאוה םג
 המימ" םיחיח םידעומבו םיגחכ םימשבש
 /טרקהב ."ותמש עבושו ברחו סמש ושדקמ לטזופוצב
 םדמעמב !השיו׳נבודכ 0יי1לז'מדטעב םינתכ תסברקה
 רהא3 עחשנ ה״חרב לוק ןויצחו ולטב אדחכ אמלמ בטוח
 י״וימחכ תאו יה/יז• השירד איעבד 33כמ ה3 שר׳ד איה ןייצ
 םי/יפשב אטכ3 עבש/י ט שפנ ןבה שפנכו באה שפנכ
 ה3ועהאיה רשא דיעמה שדקמ /ייטעב בר השעמ רדס
 בטי/יו ישיא חוחינ חיר3'ה3 הברעו'טו החנח3ה3יע3

 שיאה 3כ/יםיו /ייש״ראת 3כ3 יבצ היה יד לבק 3כ רפ רישח
 מינברקת השעח רדס רימאב 'ה םשב /ירשי הזב בבלנה
 ילרוג םיענ המו יקלח ביט תמי יכד רדעי אלסיילסוי
 רעצ יחימ יל ףיקשהל ינמ׳ההחונ סיקחה חירש םדא בטח
 ףא ןיפסימה מלפ/יו • ש״לאה ןמהלעידאי ישדקחלטז
 ורבעי א] •עיאצלןירהחמי אבל ןירחאמ ט׳יכ זנינשש
 רשא ןיחאי י/יפ יורי הרוחבו שחלב הטפשמכ הרמיאלח
 םעמ םחלשל רהמל ט״י/ילפ/י לש הרדה זוע וללחי סיחכח
 אלש ןיפסימ הפיטחב םיפסומה /ילפ/י רהולו 'ה יגפ
 המל 'אצל רהמל םימכח ילבד רשאל ושיחי סאז • ן/יכלהכ
 אלי ףסיחת תלפמ שרק/ייד הב לעח לועמל די וחלשי
 רישב םיאצוי סירריש םידשה לע םכנקז סמעו טילשי
 רשא הלפמה ןי/יב ררישל סי/יס זא העש לישכ ןיכשמנו
 'גלהלא .חלעי/י סכ ספאו יל״יציאלי וליעמ אל תלא לב
 ינע רבע לא ריאהל א/יזליצ איעב א/יילנ יכ הלכ/יה לאו
 חבלרדה ררסררהזיעב תינוילע ת׳דמה מ ילעמ רפ ש
 לביחו ן/ינ/ייערגמהינמכ לכמ ;יחא לביח סאו />ליז^4^
 ׳/יילסככ ילסכי הכביא ןכ יב הכהז • י/ידטע השעמ לכ
 חיר ׳ירישה לוק יכ ףא יכ • הריכבה יגפל הריענה /ימל
 רורב !ימפש חירו רושבה וקכ זיהישכ ינמיה החונ םיקמה
 'ינימתמז׳טמל׳יניילע׳זישרפ בורע םש מייה ימלבל וללמ
 ׳הל ךירעי קחשב ית ןא עלב הצחמי סיידימס׳צחמ 'לעמל
 םינחלהו ןוגינה יקידקד לכב הלפ/יה ׳רבד ןוגינ המדי
 הלפמה ילגדמ /יזיאל ונימע יררזש וראע/יה סב ר.־א

 רדכו ב ט

 דבכל הל וארק החדנ סהינפחש דע • הטפשמ רדהו
 אלש ןיפיסימי ןיעייג הב די תולשל 'לפ/יה זוע /יראפ/ילז

 • אעראכ אכיצי רבדה עק/ישי ן/זכלהכ
 חקפי הלפ/יה רדס ןזק/י לע הדעה לע
 ויפישיתי חריסתמ אלו חכל אזה ךא יב ויניע
 ספא רישמ /יויהח חיכה טעמיו 'ירמה /יילעמ יפש רדסב
 סיפס־תדי /יליפ/יכ טרפבי רבד ס/ידיכעמ ׳עיגי אל רשא

 הוכרעי! 'ודיגיו'יבר הב יצק הנירזיאב האב ה/יייהלש דע
 טיבי 'ה /ינימ/י רשאו • השעי אל ןכו בר ן!1פזיב םר ליקב
 רשא החיא לצא /יב /ירמיא מאז המניס רפש דס לא ןכי
 /י׳גחב הכדפא ילהא עט/יוהב הלע/י/י הריטעסהלחד
 1?יע ןייבח רואמןינהני ר/יכהלאןתלש/יטימסזד״בח

 רריע/ייי ׳ ידעיחבי םיגחכ ר/יכ /ישודק םעונ ןיכ/י וילעו
 זרמיאל ונצראמ ונילג וניאטח ינפמ חסונב י/ינווכב
 וניה1׳ ינפל חוצרלו רו/יעל ס*/יפש'כירעב בלה תילכשכ
 לעו םהיבא ןחלס לעמ ילגש םינב ;יראפמ לע םחרמ
 ק׳מהב הנבנ אלש יח לכ חיגה סיחכמ רשא זועמה שדקמ
 ?ירבד 'יציהל יח םדא ן״ניא/יי החי יימיב'יחנ !ליאכ יימיב
 לפשבו לסיח הנוסה חכ ץימאו םינוא בורכ סיתלאה ינפל
 רבד לעסיחשכ לא לא טלו הסחל וינפ ןיכ הניתמה לוק
 הדעסלו המוא ןיכהל שפנ מבוהא הבוהאמחאדיבכ
 ביבס םינב מראפמי םילשורי יככימ תנדע ימיכ בושמ
 וגימנייצ רקיע היה/י /יאו יכ חמשי הלהצ םינבה סא הל
 שיאה "קז זנימחימע לכב 'הל המעישי זעפצ ינמ״פצכ

 ו פ>צב ומיקחח רמיי טל דרחי אל רשא׳מכחל ה׳פצי רשא
 ונילג ןילפכב זאב יכ ןיעיגמ ןכיה דע םירבדהזחר
 ונצראמ ינילג תנווכהז וניממ־יא לעמ ונקחרתנו ונצראמ
 *לעמ לש וגמחרא לעח מקחרמנ ךכ י״עי קאב הטמל הפ
 ימאמו המדאה ינפ לכ לע ה קשהו ריסנ הניכשה איה
 רשא שדחה ה״ח םש דיס לע אוה ליפ דמאה ן עתר ךלמ
 ץרא מינכלי בושל ינימי/יע ןיכמ !ילאו !יק/יה היה ונממ
 כ'על ומי סהו זגיהלא ינבלמ ינטא ימיל ךירצו ונימסירה
 'נ״כה היהמ ךמטלמ דטכ הלג רמאמי ןידיסכ ה״ת ג״ס
 לופכה רמאמכו • עדמה ימכחל עדונכ קימעד דוה לע
 ץרא ימפלימ סנב וני/יזצופני סייגה ןיבמ יניריזפ ברק

 לע'בהז םירוזפה לארשי מדעלע תחאה י/ינחכ היהת
 בסמ םהילעו הפילקה יקמעב ועמטנש השידקה יצימ
 ידעלבמ ן יא יכ ץרא ימכלימ סנכ ינימיציפני רמאמ
 ךריע ןייצל ונאיבהו חמיא ירצ דימ׳טלמל 11 די ךרבמי
 בוסי׳ילשירילז ןייצ דוקנ לחרל כו0> ןייצל'זבו ריע׳ילשורילי
 ןכרמיל׳ימכחממהו יפסיח תא׳ירתיאיבשכ לח סאו׳אלל
 לע רמי מינברק המכ ט ׳פסימנש ינפמ מ׳עטשה גחב
 חספ לש יבשב ןכי ט אכיהש םחלה ימש יצפח סייה ףסזמ
 לש ףסומב אלא ורמא אלש היעזט אלא ןניא רמועה ינפמ
 !תלפמ ץישה סילשיי !/יל׳זל{חבה לעאלי ס:י>לש זמיצע
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 לבקל נ קרפ
 היוכינ ׳ק ןוקתל תלעות אוה רשא וניהלאכ ןיא רמאי •
 םויו םיי לככ תיז טק ה םוטפ ררסי תכשכ ראבתנש ומכו
 זמכ הלפתכ יוחאתי אלש הפילקהו םינוציחה חירבהל
 רמאי הלפתה רחאו • ג״י קרפ יהלישתכשכ סש ראבתנש
 כוט סויכ התעו וננחי סיהלאז יעור 'ה סירזמזמ 'בה
 'הל ווחתשה ילוכו שדח ריש'הל זריש ו״צ רומזת ףסו

 •'וכי שדק תרדהב

 תזליאכ תילק יילגר ויהי שרקה ןמ ותאצ
 'כוסד ינשכ׳ירמאדכ לגרכ טר ינפ לבקל

 עחמ רמאנש לגרב ובר ינפ לבקל םדא בייח קחצי ר״א
 בשו שדחד ללכמ תכש אלו שדח אל םקה וילא תכלוה תא
 דמל אלש יפ לע ףא ורחב גלפימ םכח דימלתו לזימל יעכ
 ה׳תה ש״תכ וינפ לבקל םדא בייחו טרכ בושח םילכ ונממ
 ןידמיע ן יא קרפכ ןנירמאד אהה היאר איבהו ח״לק ןמיס
 תא ךכר ינפב הכלה הרומ לאימשל ןהכה־ילע ל׳אקד
 םינרחמי יינפל םולכ דמל אל אהד 'פסיתה םש םישקמו
 ימאקדמ קהבומ טרכבישחד ןתקאההיהרחהלחגד
 שירכ עמשמ יכחו וינפכ תארוהו לע התימ בייחהיהד
 זנלנא הלעיש דע ןתמה רמאקד לדיג ברד 'שעמכמ׳אה
 ׳רה יכפ ילבקמ ויה לגרה׳וכלהב ןישרזדשכ י׳שר יפז׳גרל
 רבדה 'עטו יינפ לבקל בייח לגרה 'טלהכ שרחש לכ את1׳
 הריתי הראה שי ט'ין ת׳רו תותכשכ יכ ל׳ז ברה ש׳מכ
 וברו טד חכמ וילע עפשוי זכר ינפ לבקב ןכלו וברכ
 'הנמה בברתשנ ברה ינפתלכק ןידמו היל 'פסוה הריתי

 טחקתא שיאו והער תא שיא דיקפל לארשי תיציפת בחב
 האלתמ ספא ט״י .תחתש הז ןיא יניעבו םידעומבו םיגחכ
 הפמ הלא םחנו םיענ תייהל העגרתהו החונמה תאז אלו
 רטעתו רקבה זאמ םלגר ןכל חונמ יאצמ אל הפמ הל*ו
 לא אבכ יהיזתזקישכ ובשי לארשיב חרזאה לכ סירהצס
 הפיא היאו הז ע יתלד רקעש יתכ׳יעיגיז םיפייע םתיב
 אל חיגה םימכח רשאו לגרה תשירקב םתחונמ סזקמ
 הלא השועו הריתכ קסעל אלא לארשיל ט״יותיתכש ונתנ
 הרכ זפיכזי דוע לגרה תחמשו הרות לש הליטיב ידעלבמ
 אל יאולהוהלטב לש החישב תמרהל והער שיא דוקפב
 ריכי ר׳הלב ןכורו שאר תולקו קיחש לש רובד סהכ היהי
 לשכט׳ט רובדה רמיחדל׳ז ז׳חרהסשב הלעתל ונראיב
 'ה יארי לארשי *קקוחל יבלו ןהירועישב יזש ןלוכ תבש

 תא ינא חבשמ הינוללחת אל סייגמ ׳טמכ ימש יבשוחו
 לה הצזחה !ח קממ תאצ יתלכל ינמיה החונ םיקמה חחב
 לפטי חחה וילע חונכ היהו ול ר״כשימ ימוקמו ןיעה
 ל׳גרה תחמשב רקיעה לע הבורמ תככז/יב !תאבהב
 ס.יה הז רמאמ אוהו הרותה ןויגהב רובחה חכ 'דקתהכז
 א הוזתייתב ט ותשחקכטט החמשנו הליגנ'ה השע
 םינושאר תונווע םהילע ידקפי לבל אלפנ תלעות
 רמאל םכבלב ןיבתזד םימיה רתיב הרית לש הלוטיבב

 ונעגי

 לגרב ברה י:2
 זידיבעמי חור רצוקמ ,הל תישעל תע ינל חנוה אלו ונעגי

 ויתוירב םע אב אלו חכ 'ינש והונאצמ אל חש לא ן הו השק
 יכ וחיכוי תכשז בוט םזיו דחאו דחאלכ חכ יפכ אלא
 ןכי • הרות לש הלהא ךיתמ ישמ אל הרטעהמ םתונפב
 היהת םידעומכ 1 םיגחב הרותלש הלוטיב יכ וכפהב
 םימיה רתי לש םינושאר תונוע סג םהילע דוקפל וירכועב
 ורמאו הז רטיחב סיכיתימיקמב הזכ ונכראה רבכו ויח
 תאריבו הרותכ הברמ היה רחא דיסחש םידסחה רכסב
 יכ יפל ימעט היהו םימיה לכמ דאמ רתי םידעימ יתיב 'ה

 תרצעב ןחנ 'לועה׳רפ׳דכ יכ ןיד ימי המה'ירעזמה ימי לכ
 םליע יאכ לכ הירכ האובתה לע חספכ ןליאה תחיפ לע
 ליאוהו סימה לע ןינזדנ גחב ןחמ ינככ וינעל ןחכוע
 *ינשה ראשמ רתיי רומח סהכ ושאר לקמה ןח ימי המהו

 םלועה לכו אוה ערכויש רשפא ןחינ םלועהו ליאוה יכ
 םילשו םח היהי יכ רבד היהי יכ בער זאו הבוח ףכל
 םיקושעה תעמד הנהו םינויבא תישפנ םד ואצמנ ויפנכב

 • םחנמ םהל ןיאו
 ףסל ׳ויפוצ תזיהל לארשי ישיא לכל לחג ללכ
 טעמכ ןידה עגפי אלש הארילו !תימיקכ רבד
 ןוחוכי השודקכ הלודג סצרפ ו״ח היהיו םישדק ןאצ ןאצה
 יתלכל סיעזז םילח רעצ ייח םהייח ימי לכש אמלעד ןהכא
 לכ רמא אוהה היעי״בשרהו לארשי תדע לע ףצק תייה

 קדצריונדכ יט יהלשכ אמלע ריקוי אלר׳נרעטצא יאמוי
 א׳רזקחצ יבר ןוגכ םיאנתה ידיסח המכ והומכו'ובו
 סהכ עגפי אלש רתיכ לעו םילשורי לע ונעתהש יעדימה

 םידרחו סיאירי תייהל לארשי ישיא טפשמ היהי הכז ןידה
 הריתכ תטרהל וחיני אלו !טוקשי אל םימיה לככ דימת
 דסחה תא ריבגהלו ןירה תיחכ שיתהל וז הנזיככ תיינמכי
 םלט םידעומהו םיגחה ברקכ רתויבו •םימחרה תאז
 יעורל התואי טפשמה אסכ ל ע בשוי ה םכותבו םישודק
 םדא ינכ יכרד לכ לע תוחוקפ םהיניע תייהל לארשי
 זאנילכל רושימל סישקעתורואל םהינפל ךשחמ םישל

 רבאכ דעימ אב יכ דעומ ןשה ליגרכ הרשיה הרושה וקמ
 ויתא רמאל ןתחכ סהיאזרק שידקהל 1 לסכי םיכר תאזכ
 אכט ארפו ק םחיבא רשכ לכאנ רכשהאכסנז ןיי החקא
 תכהאל םדאה תרות תאו אחיפל אבטאככו אמטל
 םדאכןייה תשמכ׳יכהאכ גח רסיא רוסאל החמשהו ןוששה
 םדאמ ןיי אלמ ףצקה עיבג זעכנכ חפתסהמ חפסי ימד

 'תכש הז 1 רמח א1ה ןזסא לכ שחד׳אב םדאה םד ףסוהל

 רציי םירבדה םירבד בחב החק תטזחרככ םנחלוש לע
 יקספ לע ת יפסות יקספ םהילא בנגל םירע היהך מכ

 ן יאו סישיע;סה ת־לעית לגרה תראפתלו דטכל יב שיחה
 חבושמ הז ידה רכשל הברמה לכו ןייו רשכב אלא החמש

 בלכ בכושכ ויהו חפ לא רופצ רהמכחככןחחלפי דע
 ןיבו אמטה ןיב לידבהל רכיה יתלכ דע לכסי םתעדו םי

 רוהטה



 ריסעחל נ קרפ
 םינזנז חסו ףרש אלא וניא סבלקכ רסא ףוספסאהו רוהטל•
 ׳זפעתסמה תייערו ׳ורצ /ימיו הזרע רשב' 154 דע םעתה
 יד ותסיגנ ורפיס שפנ יחמ ונימכח רשאכ ןייה התשממ
 • רמח א1ה ן׳ערמ 3כ שיר .תידגאה ישדרמכי ארמגכ דאב

 ןיא רשאב הכפהנ הגותל וז החמש יכ הנוכת סהב ןיאל
 החמש!ןישש םזי היהי הוכהסושימ חרואב ה3 3הנמ סהכ
 ךילשהל סהי3עמ םימש 'ט3מ תארימ 3זע קחפל ,ה רחבי
 טפשמה ׳כ תינפ ןיאמ הרית5ש הרדה זוע סזונ ירחא
 ישאר 3ע 3שימ ה3א 3כ 3עו ז35ה םיקרפ דב איה סיה3אל

 /עהךרדמ3זשכמסירה3 םהיניע תוחוקפ תייה3 שדק םע

 רשא תודיקפה רבד3 ןה3כ 3כמ3כב םידעומבו םיגחב
 ה3או הפמ ה3א סיפזחד ואצי םיצרה והער תא שיא ודקפי
 םישוב3מה רדה ראפתב יני3ע ןיוע וניאנוש 3כןיעו הפמ
 סשיכ3כ םירחה ריע 3ש הבוחרב 3ארשי ינכ זכ3ה רשא
 התכוני3א ויה לשאסחעותהי םיגחה תראפתו דובכל
 יכ היוגה תאמ תזינימדק םינשב הז 5ע תולילעה חקמ
 רשאכ לארשיל ויה רעצ לש םימיו םתאנק שא סב הרעב
 תועירמ תידועסל ןהו • םימיה ירבד רפסב חפיס

 התשק בידע םש תייה יתלבל םהילא בראמ םישל
 !אובי אלש דחא ןחלוש לע ולכאש םישנאב םישנה

 • ןולקו הלקת ידיל

 ןיבייח ט״י תיכלהמ ו״פ ףוסכ סכ׳מיה כתכו
 ן יבבסמ ויהיש םילגרב ירטוש ימעהל ד ב
 וצבקתי אלש ידכ'!רהנה לעו םיסדרפבו ת ינגכ ןישפחקז
 ןכו הריבע ידיל ואכד םישנו םישנא םש תיתשלו לסאל
 םישנו םישנא וברעתי אלש ידכ םעה לכל הז רבדב ורהזי
 הריבע ידיל ואבי אתש ןייב וכשמי אלי החמשל םהיתבב
 תשרפל םידעומ תשרכ הכמסנ ןכ לע יכ ןכתי ה׳א)כ*ע
 בודק׳ישנה םע וקסעש לכ רבד לש יללכ( םירטושו סיטפיס
 ונתש ׳ינוגמתזדמלכלאכודקןיי אבוסה לכו אטחה לא
 רבדב קוסעל םדאה ול רוכיש הרשי ןרד איה זזו םימכח
 ןינעהזיאהכ שדחלו הדותה קסע אוה קפס וב ןיאש

 תשרפ רהוזכ ש׳מכ םישנאו סיהלא זימשתתייהל יתימא
 לארשיד !היילע חאשד ןיתמשנ ן והלכ ןיקלסד ןויכ ךל חלש
 ליאש היכקי אשידח אכלמ ימק אנקוידב ימייקו יקלס
 אתייל אב אתלע חוההכ יכל הוהאשודיח יאמ !הילכל
 ׳ודח התכ הימק הדמא אתירואד אשזדיחד ןאמ !היאהאכו
 אשחיח ועמש רמאו היליד אילמפל שינכ ת׳כק ריבע

 הלמ ימקימ !הלס! ינולפל אד אתמשנ תדתאר אתיייאל
 אזההל סיתח 'ליעל ה׳כקואתתל ןוביא יתביתמ יתרתפ
 'דקה תייחו הלמ אוהה ןיתי׳צ׳ליעלד אילמפ לבו 'זכו הלמ

 ׳תאקד 'בשו ט״י1 כ״ע ןיפדגב ןישבלתמי ןיפדגב ןיכרתש
 התכב ט״יז תיתכשכ ספא חונמ הנויה האצמ אלד י׳בשר
 וידחי 'וכי לארשיכ אריידל המע ןיתחנ אקד ןיריתי תיתשנ
 ת׳ד עומשל יא ט׳יה ימי ךיתב רבד שדחל םהירועישב ייש

 הרחמ

 הל םילגרב םירטוש
 א1ה רשא רהזוה רפסב 'יליצאה דוסב תיגהל זא שדחמ
 ינפת תבש יקרפב ונראיבש ותכ םישודיחה לכ לע הלועה
 ד ימ ילה רדס לכו דעומה תניחבמ טס הריתיה שפנה
 אלו דעימה ימיל אוה סג ןכיתמה אוה סב תכשל ןבותמה
 1׳ איבנה י״ע וכיזטצנ תאז לעו ט״יכ סכ תיגהלמ !רבעי

 החמשה ב!ייח יאנתמש םימעכ ליג לא לארשי חמשת
 גהנמכ םילויטו קוחשב חמש היהיא^ש אוה'ה ידעומכ
 ומצע דעומה תחמשכ ספא םהיגחב םירכנה תחמש
 םינמזה ראשמ רתיי דעזקכ הריתה תחמשב חמש אהיש
 לארשיל סיכזט םימי ונתינ אלש חיגה םימכח רשאכ
 תחתשכ קבד תויהל םראל רשפא יאו הריתכ קוסעל א1ן
 יטירב הזה םלועה תחמשכ חמש אוהש רוע לכ ונוק
 החמשו ןושש הנהו איבנה רמאמכ התשמהו לכאמה
 יכ התשו לכא {יית׳תשי רשב לוכא ןאצ ט1חשו רקכ גחה
 שא תייאכנ׳ה ינזאב הלגני וירחא ביתכ הת ת מנ דחמ
 םימכח בל רמאנ ןכז ןיתימי דע סכל הזה ןועה רפוכי

 ורמאש המ ד *ע איהו החמש תיכב םיליסכ בלו לכא תיבכ
 הצרתשכ תורנ יתשכ ב׳העו זה״עהש לז׳ינזשאדה םידיסח

 לכאמה יטידז קזחשה תעשכ ךכ וז תא ףיצקת יז תא
 סוש ןיטל לזכי םדא ן יא ה ז.־־ מ לש הדועסכ ףא התשמהו
 ימיב ףא ח!משל יואר ן יא ןכ לעי חגנל ךרבתי םשד תארי
 תוטנב םימכחה םידיסחה יכרדמו יאדמ רתיי החמשה
 םידעומבו םיגחכ היצמ לש תולודג תחזעסב םדי תא
 זירחא ךשמהל אלש ןרועיש ידכמ רתיי טעמל ןייה תשמכ

 • לגדה ׳חמשב רתהה ירעש ךיתמ

 ןחבמ לכאמה תע יכ םימעפ המכ ונרמא
 אל !א הריתה םיבהוא סא תעדל ףרצתי
 לכואה תעכ סאו יאל זא םהילע סימש תטלמ תאלימ סא
 הרותה',רוכז > םא בל ביטו חמש םדאהש םידעומבו םיגחכ
 ןחבנ תודיסחה יפנכ יתב יתלדמ תאצ יתלכל האריהו
 לכאמה ךיתמ החכיש איהשכו טלב הרושק םשה תכהאש
 אוהו • לפנו לכשה לשכו !דמוע לע קזחתיו דניה בהלתי זא
 רחא זא ךשמי םאש ןכוסמ רבעמ הרוי סה ןמזש םרמוא
 השמ ת ליתכ ידי םירי רשאכו קלמע לבגו יתיאת
 ׳ירישה רישמ 'וספ ארוקה ר״ת ירמא קלח'יפבו לארשי רבגי
 הער איבמ ינמזכ אלש קוספ רוקהו רקז ןימכ יתיא השועו
 ס ׳בקה ינפל תדמועו קש תלגוח 'ריתהש ינפמ םלועל
 םיתוכה ט םינגנמש רוניככ ךינב ינזאשע ע׳פכר תלמיא)
 םהש העשכ ינכ ושעי המ כ'א יתכ היכקה הל רמא
 ילעכ סא ע׳שבר וינפל הרגא םיחמשו סיתישז םילכוא
 ילעכ סאו סיביתכב!םיאיבנב ארקמב וקסעי סה ארקמ
 ילעכ םאו תחנאבו תוכלהכ הנשמב וקסעי סה הנשמ
 תיבלהכ חספב חספ תיכלהב ארמגב וקסעי סה ארמג
 תישי וחודב לשימז •גחכ גחה ;!;להכתלנעיבתרצע

 םידעומבו םיגחב וית דועב להנל 1ינפ>מ-יעל הלא לכ
 חד:אכ



 ט״יב סירונאר םירבדה יניד חצק ג קרפ
 דע סתולקלקע סיטמה *קזחב תכל יתלנל רושימ חרזאכ
 זתזאי רסא סאליע אזיפשזא תידועס .חידה דזה .תיחשהל
 'ראפת לע תחיעס יאשח לתח הריתי השודקכ תישעהל
 סכל זתיסכ רשא תחמה תילעמ רכשכ םרקי ב&מסזר
 יכ קפס ןיא המה המ סיבזט םימיב תודיעסה תלדה סצע
 ריסחהל ׳ קידצ לגעמ רשיפ להנתהל ידמכ הדרח שכלי
 יתלכ דספהה ןמ קלחרו תלעותל כזדק היהיו ףידעהל אלי
 םידיסח חקא רשא הבושת לעכ אוה םא ש׳כי קפכ
 דחא םוי ב יש ט׳יז תיתכשכ 'יפא םייקל ךירצש םינושארה
 תימי ט״׳ב וא תבש סזיכש עד!י היה םאש ךתתימ ינפל
 סמכו הריתפ תהקל םיכשמ היהו דרחו ארי היה המכ
 ןכ ייגוכעת יחא ךשמנ היה אלו השוע היה םיבוט םישעמ
 ס*י> תיתכשכ תי׳ע רשא תא ןקתל יימי לכ השעיש ךירצ
 סגיי זיגינעת יחא ךסמיל בח קש החקשה יקיב סרפכו
 בלככ היהיו וריסל רזזחי אלש ידכ לודג תחיהו ךירצ והתפי

 ודוחש המכל עריאש ומכ יתלזאכ הניש ליסכ ואיק לע בש
 • כ׳עהיתשי הליכא תמחמ סרסל

 לגרב !תיבמ תאצל אלש לארשי שיא לכ לע ןי£
 ספא תיככ ׳לדכ ׳ת יכ ינכו ותשאל שוטילו
 ותשאו וינכו איה בל בזסי חמש תויהל םהב תוצמה רקיע
 התא ךגחב תחמשו דמאנש זילע ן יולגה לכו וינב ינכז
 אל הדנייכ יתאז ליזא אל יא ובר ינפ תלכקח וליפאו ךתיבו
 קרפ ברב קליח אלש ס״כמרהו ןשיה קרפכ ש״מכ בייחתה
 יתאו ליזא אל יאד איה אטישכד אתלמד סושמ ת׳תד ה
 ךתיבו התא תחמשו אידהב ביתנ אהדרונכימד הימויב
 תא ינא חבשמ יליאממ היתעדא קיסא אוה ס״שהד אלא
 תחמשב תסרהל רטפימ •תייב יתאי ליזאד ףאר םינלצעה
 ליזא אלד אכיה ירייא א״דד היתלימי קיסמי • רת׳י ט״י
 סליכאש פ״עאלזסיבמרהגתכי * רטפימל ימ׳ינ יתאז
 התושו לכוא היהי אל השע תיצת ללכב תידפימכ הייתנז
 םעה לכ ׳ימיכשמ רקבב תדה איה ךכ אלא וליכ כויה לב
 הריתכ ןידוקו ןיללכתמי תישרדמ יתבלו תייסנכ יתכב
 יתכל ןיכלזהו •ןילכיאז סריתכל ןחזוחו םויה ןינעב
 םייה תיצח רחאו םויה יצחרעןינישזןירוק> תישרדמ
 תיתשלז ליכאל םהיתבל ןירזיחזהחנמהתלפת ןיללפתמ
 . • כ״ע םויה ראש

 תחמש אינתד הז דבר לע ארמגכ וקלחנ רכפו
 הוצמ׳ימיא עש!הי רא רירכדתישיט י
 תיצע ביתכו ךיהלא׳הל תיצפ ביתכ ושרד א ׳רקה םהינשו
 רמוא י׳ר םכל וליכ יא 'הל ?ליפ יא רמיא א׳ר סכל היהת
 םע יכ'תגכ ראבתה םנמאו סכל ויצחו'הל ויצח והקלזי
 גחב רתוי טחח םידע׳מה לככ ללוכ הזח ן ינעה תייה
 תרצעכ סחימ לכה א׳י רמא םתה ןנייתאדתועובשה
 רמאו לארשיל הר>ת >כ הנתנש סיי ט׳מ סכל ימכ יעכד
 שזייפ אתינעתכ אתש הלב ביתי הוה אניגל רכ דקר יקצ

 תינעתכ

 תיבמ טייב תאצל ןירהממי • אתיצעמ רכ םולח 'יכעתכ
 זנכשא ינכ סהכ םיכיראמש סינזגינכ רצקל םיז תסנכה
 תיגעתהל׳זסאש תיעפ שש רחא רע לוכאלמ והשי אלס ידכ
 םידיקפמה סתיאייאהקד יאמק הז לע זחזוצרככ!ט׳יב
 דבב הליכא •תלכ םירהצה דעקהושז והעד תא שיא
 ויחא לא שיא דיקפב סאו דעומה רקי רזה ן יללחמו םהינשמ
 אל יכ רתא רסיאב ודכלי הקיתמ ינימ סזעטל המש ?םדקו
 רשיי םימתה שיאו • הדועס םוקמכ ספא שודיקה ליעמ
 ינפל ישא ןחל׳שה לע ספא טיי לס שהיק שדקל אלש תכלל
 ןגד ינימ 'המ תיזכ לוכאב ליעמש ףאש הדועס םוקמכ ה
 תכש שודיק שדקל אלש םימתב םיכלוהל בוס גהנמ מ״מ
 יארע ךיד אלו וינפל ךסע ןחלושכ דדהו רמכב קר ט׳יו
 יליכו אתדועס זניקתא סינושס לוקכ שודיקה ינפל רמאד
 רמאי׳ ותליז ידי 'במ וידי 'בכ סוכה ליטי כזסו הלילכ ומכ

 םתא ואיקת ישא םדק ׳ארקמ'ה ידעומ הלא קוספ
 ת'י ינ״פצי ץוחקו תיבמ המכחל ה״פנ׳ רשאו סרעלמב
 רבל אלש י׳זיכ יכ םינכה סא דוס י ׳מא י׳י ירצימ הלא

 המהי אזכ ט״יג םישבלתמ חלש ןיחזקז אבאד ןיחזקה םע
 ןיחומל ינילע המלכ ועדי השעקו שיק יארקמ םיארקנ
 ביתכ םתא סתיא ואיקת ישא סוז שדק םיארקנה אכאד
 ב׳אל ושאד םדעוסכ םתוא קיספכ םתחנו סתכנ חסו

 י עיגי
 ע״מ םייקל םינושש בחב ונחלוש לע בסי 31271
 ראפתלו 'ינמע יעתכ הבייז ךנתב תחמשו
 לכ עובקלמ רוכעי אל פ'כעו חונתש יפל שיא שדוקה
 אמיאד ארטנמד אניי דיה רטפל ןייה לע ס*>כ הדועס
 ךישמהל זתייתשכ טלסישי תלאו ט״יכ ונילכ תעפוחה
 הלקת חיל .אבל הרומה ןמ אצי אל ןכבו וזוע ןזיכח רואמ
 ס׳כמיה םשב ראבתנש ומכ תנשב ומכ וגנעל בייחו ז״ס
 םגפ ןיקתהמ הכ שי תכש גניע תימיכס זמכיליעל
 גנועכ ןכ הכוראב םיבבושה קרפכ ראבתיש ומב תירבה
 ןי גזקתר ייכשרה ירבד יפל הז ה ןוקתה תלעית אצמ• ט״י
 'ליאו • ן ילפת תיא ט״י תיא תכש תוא דתי ן שיקהש ח׳צ ףד
 לוכאל םדאל יוארו ונילע הבוח טיי תחמש יכ תייה םע
 הזז ט״י תחמשכ תוברהלו םיקתממ תיתשלו סינמשמ
 ע'יב םהידי םיחלושה םישנא תצק לע תיכז דמלל היהי
 סיכשיח סהמ׳יגגושב םתש ייסיא לש רבד הזיאב םימעפל
 המכ אצמנש ומכו ט״י תחתשכ תיכדהל ידכעק חינמד
 יכ הנהו ט׳י תחתש ינפמ טייב תושעל לור חיתהש םירבד
 'יקידצה וחלסי אלו סישחקסלזכ הדעס לכ יכ קפס ןיא ןכ
 הוצחד סיכשוח המה אלא רוסיא רכדכי םהידי התליעב

 חמאש ריעו 'יגגישכ םהו ט״י תחמש ינפמ ידבע אק
 'וצמ ייכסד םושמ תידעל םחשכ םהש טייב םיתמ ירבזקכ

 ינבמ תכר וחלש ט׳י תחמש סיסמי מגכ ם״חכ ידבע אק
 ע׳ס םימכת סחסאש סירכד המככ םהידי תא ונימע

 םלואו



 ט*ב םירדסאוי םדבד תצק ג קיפ
 םדאל !3 ןיאז ןכ ןיצעה ןיא יכ םעידוהל ׳ואר םליאו
 ?יצח ל׳זהר הו יכפמ רוסיא יכרצ ז*ח ז־א ט׳שפל

 ־ . הדיכעב האבה

 קירמיה אלס״׳בםיחחולש רשבה ןיגעב ן־ך^ןךך
 ןיזספל ךירצ ןיאו ימגאמ!יייבמש חבטכ

 לבא אצויכו ךדי וא ף/יכ ׳3 ןמ י3 רמי3 רמימי םימרב ימע
 !יקמ ךיד יוה ןינת סיכסי׳ימדכ ימע קיספל ךירצש המ לכ

 מיצק313 רוכזלו ט״י ברעמ דגל ימי3 וליפאו ר׳סאי רכממו
 וליפאו 3יח לש רכממי חקמ ךרד ויןימ סיכס ;ירנו הב רשב
 תבסל מיעמה ןמי3ו יכה רבעת3ןיראא3מזעויא3ב
 יוגה 13 ןמינ ט״יבו ט״יכ רשב ךכו 3כ 13 ןמי3 י״עבמ יוגה
 ךירצ ןיאש מפבו • ששח םוש !כ ןיאו ימימ יימד ׳רכ יי3יאמ

 סייכ ם הפאנ 'יפא סדנה ןמ וזךי>33 ימימ םימד ןייספ
 ז1כק3נ אתש שיחנ יאמ3ד וינפ3ש מכשכהפאנסאןכו
 /יפב םיצע חבש ןיא ל״יק אה םויה וב הפאנש םיצעה

 כ*ג םזיה חמקה ן חוננ אהש סזשמי האנה רוסיאב כ*אא
 א3 תו 3ני • סיוג סהו ה3 ינחט אבזיד אמעדאר אבי3
 הריצ סירסיחמ ןניאשי רבזחהב ןיאש'ירבדב קד רמיה
 ימ3 ףא 'ירדנאהריצ ישוחמש וא רבוחמב וצ׳אבש 3כ לבא
 רוסא 130303 ו3יפאו סויכ 1ב !3כיא3 ו3יבשב אכזה א3ש
 םה ט״יעמ זדיצנ א3ש!א רבזזימגזיהש םירבדש ינפמ
 הי3 הזה לוממאמ ןדצ !א ןטק3 א3דתד ע״ב3 רמג הצקומ
 יוג ךכיפ3 ט״יב זמישע3 א׳א ירהש הימערמ וסנצקא
 יוג יבגר בג 3ע ףאו םירוסא ס״יב מ!ריפ זא םיגד איבהש
 ט׳יכ 13 הרוסא הדיצהו הסיק3ה ןיא ירהש האצקה ךייש אל
 ןמטיקלב שיש ו3א םירבדכ הזב ק3ח3 םימכח זצי־אל

 - אמיריאד אר׳סיא

 הנהי א3ש ידכ ושעיש ידכב ן יריסא
 דיזמב מישעכה יוג מכאלממ ז3יפא
 המת 3ארשי ךד!ג3 השעש יזגב ורימחה רמייר
 ורזג א3 חיכש א3ד אמ3מכד גגושב 3ארשי השעש
 ידכב םיריבא ב׳רע3ד ןנירמאד אהו . ןנבר היכ
 ןושאר ברעב ?3׳פא ונייה ןידמיק ךכ רחאו ושעיש
 ךשפנ התמישעיש ידנב ןיימימ יתכ ינש ט״י ליל אוהש
 ׳כא3תת הנהנ א3ו ושעיש ידכב ן יממה ירה 3!ח׳3י3ה סאש
 ןאכ היה א3ז 3וחכ וטק3צס אצמנ שדח ה3י3ה סאו ט ׳י
 םישק ןישזעס מזי3ג 3ש ט״י בב הז? • ללכ ט״י מכא3ה
 ןיממה3 ךירצש ינש ט״יב אבוה סא ןכי אמייד אקיפס

 זי׳ר 3ש ט׳י ינשב 3בא ןיימומי ושעיש ידככ ס״י יאצימב
 '?שודק ימשד מבש3 ךומסה ט׳יב זא אמכייא אמויכ סהש

 ןיכמ 'א ןיאש ט׳י סה א״ז סיי זא ט״י סה ז״ז םויש ןוגכ סה
 ךירצ ןושארב אבוה סאו ו׳רחא3ח ןיכ 1יכפ3מ ןיכ חבח3
 הז ריסיאז • ושעיש ידככ עיבשה ?א ט״י יאצומ רע ןיממה3
 םילסאש ?תצע3 םיגדה דצ זא מזריפה יוגה שלמ'יפא ינשי
 גרע3 3בא?3יבשב זאיזה א3ש ית3ףא ןלטלטלז ןלכאל

 ;ירמזמ

 ברעלו

 ס
 ידכצ לועיש א3כ דימףאי ן ישאר טדיאצימנ ן י ימומ
 3יבשב השענ א3ס רבדב ישעיש ידכב ךייש אלר ושעיש

 ה3י3ב ןיעימפ3 ךירצש זלייה ושעיש חכנ יועיסז • 3ארשי
 סאו הכא3מה *תחגיו רוציו טוק3יש 0יקת3 יוגה ן3יש ידכב
 ךממ יאכיש ידכב מיחפ3 ןימחי ןאיבה ןכיהמ 13 קפמסנ
 ואל סא םזיה ור!צנ !א וטקלנ םא קפס אוה וליפאו •סזחמ3

 וטק3צ א3ש םהב רכינ םא 3כא םימכח !ק3ח א3ד ןירזסא
 אב םא ו3יבשנ אביה א3ש ימ3 ן׳ימזמ םזיה ירוצנ א3ש וא
 אבוהש ית3 ףא למזק םוחמ3 קחמ אב א3 0א?'יחעי3 ץ וויה
 רוצנ !א םויה טקלכ אלש סיימ יפ3 אזלת דג ףאו וליבשב
 ןדאה םע העיעסיכל ןהו לז םיקסופה ש״מב ןמאנ םויה
 סמכימא ימי בורכו םיתכה ירבד עומש3 ןזא םישמ םניאו
 ןיאו •סייכ זב ה3א3כ ןיריממ ט״יכםב3 מזימשימד
 ןיאש יחה ׳3!דג ושעי המש יפ3 שצזע כ״כ שדק םע ישאר3
 םיליגרה סעייא 3ע זירכהל יואר ח^יהפי המח׳ר׳ד
 םהילע ולבקיש רע םלצא םדא ס1ש לוכאל אלש הז ריסאכ
 ט״י 'חמש מוצמ םושמ .יי/ייש ימ ןיא יאה יכ לכר ןידה מא

 :הריבעכ האכה היצמ ל׳זהר

 םיכסח ס״יב יונ ׳די לע בלחצש בלחה ן ידכ )
 םלחש בלחה רוסאל ה״קמ 'יס ג״הבכש׳סב
 'ב ס״יב ׳יפאו םויכ זב הלכואל אלש ולש המהבמ'יפא יזג

 רחאש מבשב וא עיכשה רחאש ט״יב זא ה״י לש ט״י ינשכ
 זילחא אבה מכשב ףא הרוסאש ׳ז'ה ה״רסאה״הזט׳י
 הזב ׳רממ הזכ הבלחנ 'וילג לש ט״י ינשב ימוח יניאו
 בלחנש בלחה לוכאל ליממד זמעיסז א״כשרה׳עדל׳יעאז
 רחאלש מבשו מבשה רחאלש ט׳יב % א ט״יב ׳יפאו םייב יב
 בלחד חזהש סמיא מעד לטבל םש ךיראהו ריסא ס׳י
 םזיב ט ט״יב זלכיאל רמיהדעיוילגלשינשט״יב הבלחנש
 ולמ! םזיב זבל הרוסא דחא ט״יכ הבלחנ סאש יפ לע ףא
 לש ינש ט״יכ והימ במכש חפמה לעב קודקדב ןמצע
 הפמה למ ׳רבד שרפמ ל7 אודיו ינש ט״יב מימימ מיילג
 שלפה זב ןיאשמיילג לש ינשכזט םזיב דיתזיהל הדוקו
 למכלז עימ ולא םירבד ינשכ אקווד אלא ט״׳ל ונממ ףיליחו
 םהינש זאטיז םהןיזשי םהקלזקש ראשה לכבו ןיעהמא
 אלר יכיה יכ רמיי טעמכו ן ושארב כ ׳בב רימחהלו רוסאל
 לארשיל איבהש יוגש לז א׳בשרה במכו (׳לוזלזל יעייל
 ןייכ םירמזמ ריעב ול שיש עייבבושמ םינטק מילזיג ט׳ס

 :הדיצ םיכירצ ןיאש

 אלש רכזנזריהזאהי בזטסזי ילישכמ ןי^ע31
 םהב ולשכ רשא ן ירוסיא המכבלשכהל י
 הלשכמנ 'יפאש בלט םזיכ׳רלונש הציבה ןידב ה״עמ םיבר

 אמיזחלד ירימ הזבי׳צזיכו לישבמה ט ונבלש ןינכ גגושב
 לשבעינשכ אלמא 'זסא לכהו 'סב ףא ליטב אל דיבע׳תעסז
 ןנירשד חגנכ 'ס שיו םירחא סינב םע זא רשב סע גגושב
 בוט םויו מבש זא ה׳רלש םימי כ יו הניגהןמיבזחלזכ

 םיכומסה



 ט״ב םידחסאה םיחבדה יניד חצק ג קרפ
 סייכ ט״י סאו הזב הרסא הזב הדלוג *זל הז םיכימסה
 תיילג לס ינש ט״יב רתופ םהינפלש .תבשכ הדלונ? כ'א
 ליח אלא ט״י ׳א םזי היה אל ירה ט׳י אוה סאש ךשפנ הפמ
 ט׳י וניא םאוס״זינב לוח שישכ ט״יל ןיכמ תנש הז ןיאו

 ט״יכ השילה ןינעב 1 לוחל ן יכפ ט״#ן תבשש רתי/יר אטישפ
 אלש ןריהזהל ןכו'עדה דמואב חקיאלא חמקהדזדפל אלב
 'דוקר רככ סא תלוז יוניש י׳ע׳ יפא הלחתכ ח לקה חקרי
 ףא תינש !דקרל רתוקד םסיק זא דורצ ?כ לפנו לופתאמ
 יוניש ךירצ האנ תפה אהיש ידכ השוע סא זכא יוניש ילכ

 לכא המצע הרבכה התואבו ןחלושה יבג לע ןינכ תצק
 וליפא רסא תלסה טלוקו חפקה איצימש תרחא הרבככ
 י״ע הדקרהה תליחת וליפא ירש יוג ידי לכו יוניש ידי לע
 ןוצרכ אלש בוט םויב הזב ולקה תונכ תזכרו תצק יונש
 רוסיאל וששח אלו ט׳יב יוגה ןמ חמק תינוק סגזסיפכח

 ;ןדיב תוחפל יוארו הדקרהה
 ירישכמ ןכי שפנ לכוא באלה םימכח ?ריתהש £ו ^1
 אלשכ אקווד ונייהד ןעידוהל ךירצ שפנ לכוא י
 לכואכ ?ליפא ן יריפחמ שיש לומתאמ תושעל רשפא היה
 ט״י ברעמ ואשע םא ללכ םעט גיפמ וניאש לכ ומצע שפנ
 הכאלמ לכ א׳פכ בתכש לזמכ ס׳רה ירברפ עמשמ יכהו
 אלו דספה הב היהי אלו בוט םוי בדעפ ותסעהל רשפאש
 התיא תישעל םימכח ןרסא ברעכמ תישענ סא ןורסח
 אהי םיפש ארי לכו כ״ע הכאלמ ךרוצל אוהש יפ׳עא ט׳יב
 :ןנברד רוסיאכ לשכהל אלש ותיב ךיתב ךככ ריהז

 סואידיפהד רחאמד ה׳צת 'יס ג״הנכשכ בתכ ה־אי
 םייושע םהשכ יפידעסניראי׳אט ונייהד ירטהו
 םז ישע םא ןריתהל םיקמ שיש ףא !שבייתנו ט״י ברעכ ת
 לבא ט״יב /*!שעל ןרסיאל לז ברה םיכסה טייב ׳וכתח וא
 בוטב תלכאנ איה אפיי תבש אירטילאה ונייהד תיכיכלה
 ט״יכ תישעל ריתה ן !באתל תלכאנ הניא השכייתנשכז
 ןיריתמה לע וכפסו ורבע םירכזנה םינימ ינשכ סא ךא
 'תוסעל ןיכנהו םש ןייע !הל ןנישנע אל ט׳י דובכל דבעיד

 ליגר היה סא 1א ןתיישע ןפוא תצק הנשיש יוניש י״ע ט"יב
 'ניכגה תא רורגלי('נויכזהפמ גיע׳סעי ג״עףרהןת!שעל
 ךירצ בוט םוי ברעפ וררג סא ימעט גיפמ יניאש ןויכ ט׳יב

 ןידכ יוניש ירי לע םא יכ והוררגי אלש ותיב ינבל ריהזהל
 םילוגנרתה תריקנו לז ש׳כירהש׳מכ ט׳יבחלתהתכיד
 ט׳יבו כוט םזי ברעןרקנל ךירצ בוט סיי ברעמ !טחשנש
 ךירצ ד!ען אתנולפמ הישפנ יקיפאל ייניש י׳ע סרקני

 תא ןיקחוס ןיא המילס הנשפב ונינשש הפ םריהזהל
 *והד סושמ םהלש סיהדב הדרחה תא חלו םילפלפה
 ה׳א)ןילבתה לככ הכח,לכ סתיא ןד אלא לוחד רחבו ג ב
 יתעדי אלו ט׳יב הלש סייחירב יב״חחקה קוחשל ולקה םיכר

 (:וכוחסיש הפ לע

 ריהזמ היהההלז ירדל ףוע לש תוצונה ןי^זן^ן
 ינכל * *

 םיקפב סא יכ תיפועהלש הצונה טחמל אלש ?תיכ ינבל
 יוחד רועל ומד אלד םתוא לטלטל אלש המש ןתיא םיחינמש
 אלש םימכח ןרסאש המרהזהליואי דועו הילע אגזמל
 םיתב ילעב לש תופפכו ׳רפועשכ אלא חופמב שאה חופנל
 'יקיסמשכ רהזהל ךירצו רסא וכרדכ רתיפ׳קיזד יוניש י״ע
 הרודמהמ שאה וב הזחאש םחפ איצוהל אלש ט״יב שאה
 תקיל רתימד יכדרפה בתכו • הבכפל המח אוהש ינפמ
 רחא רצכ !חינהל הרודמ לש הז דצמ קלחה ץע זא םחפ
 'רחמב׳קלדוהש׳ימחפ לש הדוגאו יוככ ןיוכפ יניאו ליאוה

 'יסמל המח וניאו וטפושל׳תזמ שאה וב הזחא אלש ץע לכ
 הליתפה סתהד הככפ ס1שמ רוסא אוהש רנהמ ןמש
 התא קלסמ התאש המ לכו ןפשה לכפתקנייתקלחה
 זמצעינפב קלוד 'א לכ ןאכ ןכ ןיאש המ הבכמו !שיחכמ

 חכא •הקסהל אלא סירמיע ןיא םיצע םתסש ינפמו
 רבדל הצקומ יוהד ץע תעקבב הרידקה ךימסל םימכח
 ןושאר ט'ימ וראשנש םידיפלו הזב וחיגשה אל םיכרו ריא
 לש ינש ט׳יב וליפא ינש ט״יכ םקילדהלו רוזחל רתופ יבכט
 קלדוהש ןויכש ןנירפא אלותכשה רחאלש ט׳יב וא ה״ר
 םעפב קילדהל םיחונו תיכוט רתיי תויהל ונכוה דחא םעפ
 אלאהד •חבחל ןיכמ ט׳יואט׳יל ןיכמתכשל׳זהו ב
 היה אלש רבד ן יכפשכ א1י הנכה בישח אלד הנכה בושח
 ׳ נקתמש א1 סל1עכ םה םידיפלה יפוגש אכה לכא םליעב
 אלד לושבוהייפא זמכ יוה הנישארה הקלדהה ידי לע תצק
 םליעב ונשיש רבד אלא ןקתמ וניאש ן1יכ הנכה ירקמ
 םויה ךרוצלד םידיפלה ירויש יבג יפנ יכה רבב

 • סינקתתמ
110X1* המ אלא ט״יב טוחשל וא לשבלו תיפאל 

 ךא ש׳מכ ט״י׳ובכ סושמ ימייל ךירצ אוהש
 אזהש המ לכא םכל השעי חבל אוה שפנ לכל לכאי רשא
 ראשמ אנש יאמד ונקתל רסא ט׳יה רחאש רחפ םויל ךחצ
 !תרחמ םויש ןיב וירסאש שפנ לכוא ךרוצל ןניאב תיכאלמ
 'בב 'יפאי תיילג לש ב ט״י׳והש ןיב לוח אוהב בש ןיב אוה
 אלו רימחהל יליפ ינה ןה תחא השזדקד ג״עאו ה׳ר לש ט״י
 יפ׳עא רשכ הרדק השא האלממ םימכח ורמא לכא לקהל
 לע החינהש רחא וליפאו'א הכיתח אלא הכירצ הניאכ
 התיה רשבה םא ףאו רבב לע רשב ףיסוהל רתימ שאה
 ?ילע ףיסיהלז הלחג הרידקב הנתיל ייש הנטק הרידקכ
 הז שוריפכ רפאת אלשדהזהל ךירצ ןכא ןמש אהיש ידכ
 תילקי סישנ-רכדכ רסיא שי 'יפכ רפאת סאש רחמ ךרוצל
 ט׳י ברעמ לשבל׳זזירז וז הרמ יריל ןמצע 'יבהל אלש ידכ
 ט׳י לש רסיאכ לשכהל אבל אלש ידכ 'כ לילל 'םירצש ה.ל
 תמכסהכו רתימ רהמ ךרוצל הלשיבו השאה הגנש סאו
 רמזלו לשכל הלטי הניא הליכא רחאו ל׳ז םי לחנה ביר
 'ליכא םדוק קר וריתה אלו המרעה יוהד תיזכ הנממ לבוא

 בוט סויפ ןכ סג ת׳לעק חידהל רסאד בתכ ל׳ז ל׳ירזמ?
 ?רכ חל



 א בוט ם׳ח ליע הדועסה לע רומא ידס ג קרפ
 תיפאל ריתה לאוי׳רד הציבר ב״פ יכדרהב אתיאו ויבחל
 סדיא םזי היהז תלחממ תייהל 3חש הלית 'ירב ךרזצ3 ט" יב
 'א רונתכ ידהיהא3ו ט״׳כאלםא'ופאל'ילוכי זיהא3ש

 'גז'ב3 רונתו רינת לכמ׳א תמירצ ינפמ פ'כ׳זפא3 ריתהו
 בתכו וילעקלזח׳מגהכד בתכלז א״מיפסב ה״א)-1זרשי
 ןוקתי אחרט רככ 3כ ךירצש ינפת רימחה תפכ ׳קחד 3*יד

 (• כ'ע ירש אוה אחרט דחד הרידקב 3בא ותצעב

 3ארשיינבמ םיבר ז3קהש התכ רהזה3שי ךן^ן
 סי3שכחי םתיב ברקב ט״יב סיוג ןימזה3
 3שב3 רוסאש ארמגכ ררטמ ןיד אוהו ט״יב סייג ךרוצל
 ו3יבשכ הכרי אמש !ניתזה3 רזסא ךכיפ3ו ט׳יכ סיוג ךרוצ3
 ירש3״ז סכ״קרהלד אתזיכרזג3פיא זי3יאת אבש יוגבו
 ק3וחרוטהו ז3יבשב הברי אמש ןנישייח א3ו ומע ס3יכאה3
 ;ה3יכאי !3צא אב סאז׳תגזלפת ותצע איצוי םיתש אריו יי3ע
 3עףא ז3צא 3כאיש טריצפיא3ז •הרצפהז הנמזה א3ב

 ןימימ י3 התד 'זסא ונימימו ט ץפזיד ןויכד וי3יאת אבש יפ
 וי3יאמ אבש רחא זתיא ןיתייש זאותיב3 תיחי3ש ךרד
 ת׳תי ( הכ3ה3 ןכ עירכהש ב״יקת ןמיס ז׳טב ןייע ה׳ח)
 הברי אמש ןח3!שה 3ע ומע 3כזאשכ א3א רסא אל רסואה
 תויא ביתת !3 ןתונש א3א ומע 3בזא וניאשכ 3כא ז3יבשב
 עדוי סאו • ו3יכשכ הברי אמש שחימ3 אכי3ד רתות רבד
 ךיראהש ותכ ו3יבשבהבריןא3ש רהזיזתיכ3 אבי יוגהש

 • 3״ז3*שרהז3ככ

 רזפ3 ה״עמ םיבר וצקהש התב רהוה3 שי
 'ןשע3'וסאו ביט םזיכ סי3חגה 3ע םימשב ינית
 דבר יוהד ןהב חירה3 בוט םוי 'חמש דטכ3 ןיטמ ׳יפא ןכ
 3כאי רשא ךא ביתכד םיגנועת3 א3א שפנ 3כב היש ןיאש
 הישה רבד םימכח ושרדו סכ3 השעי ודכ3 אוה שפנ 3כ3
 ןיאש םירבד לבא םכל השעי ירב3אוהסדא שפנ3כ3

 ט׳יב זתישע3 רסא םדא ינב תצק א3א םה3 םיכירצ 3כה
 ט׳יב וי3גרו וידי וינפ םהב ןיוחר3 סימ סחה3 וריתה ןכא
 ףאו 3ככ הושה רבד יוהד תבשה דטכ3 תכש 3יעכ 3׳חש
 הרתוהש ךיתמ ןנירמא אה ה3יכא ךרוצ הז ןיאשג׳ע
 בתכו שפנ לכוא ךרוצ3 א3ש ימנ הרתיה הכרוצל הרעכה
 דובכ ינפת ותיב ךיתב רמגומב 3יגרש ית3 רתימי 3*שד
 ט׳יעכ יתזאיסיסכמו םיבקנ א3מ י3כ איכה3 ט׳י תחמש
 תיבה אצתנו םיבקנה םיחתופ ט׳יכז ויבקנ םי קקיפז
 א׳יקת 'יס ז׳טכ בתכ ה״א )רתות תבשב 'יפאו רמגתמ
 םימה ךית3 חיר 3שןתשןיכפושש תי3הק תצקב יתיאל
 אחיר די3ומד ידבע ארזסיאו םינהנה י'טנךריצ3 ט״יב
 םוקמ 3כת ט״י ברעמ םיתב ןמשה ונתי םא ׳יפאו סימכ
 ב׳ח תינטק תיכ3הב ןייע ? כ'ע סינהכה יריב חיר ן׳די3ות
 ורעשכד ונקזו וידי וינפ דרווה ימב הציחרה רוסיא 'ב ןמיס
 'י־ריוה ימב תויורש וידישכ עגישכ סגו אחיר יד !3זא אכיא
 'בקרפי׳שר ירבדמ םנמא דגבב אחירדי3ומ וידגב 3ע

 הציבר א דוי ינש ק3ח

 ידו3זא3 ןיוכתב א3א ריסא א3ד הארנ ג״כ ףד ש יד הציבר
 • ןנברדת א3א ריסא א3ד ןויכד ירש יכה זא3 אה אחיר
 בתכש ומכו יתומ הישיר ןי6־ ו3יפא ן י וכמ א3ז

 • (ז׳ס ׳יס ה׳ת

 וידחי תבשו ט׳י חש הזב םיניד יטפשמ רתיו
 ית3ב3 רהזה ינב המהת רתויו םהירועישב
 ?יטפשמש ףא ב״ע יכ י״ח שדקה בר ט׳י תשחק 33ח

 תצקב םירמועב יתפסא 3יכשת 3כ יניעל סיראכתת
 לגרלו ה׳עמ סיבר3 האיגשה םהב 3זפי רשא םיטפשמ
 'רצקב ןהמ תצק קיתעהת ירי הזז א3 ינפ3 רשא הכא3מה
 הז זנירזכחכ הגוהה 3כ יניע ןיב תיפטוט3 ויהי ןעת3
 ת!יהית3כ3 שדקהתיהט3ע ט״י תדועס תישע ן עמ3ו
 רת!3 'ה רכד 3א דרחה 3כ 3ע היצתי האיגשה בחע םש
 םויב רוסיא םהב שיש רכדה יטרפ ט״י ברע !תיב ךיתב
 תזכר ז3שכ ןהב רשא םירוסיא המכב ז3שכי ית3ב3 בוט
 םישנ יכ ןהי3עב ראוצב יז3ת ר3זקהוסיתכח ןוצרכ א3ש
 ןתבהא זע יכ ספא ןהידי הת3זעכ וחלשי אלו המה 'וזירז
 ינפמ ידבע אק הזצתד :ובשחיו בוט םוי תחתש םע
 רבדב חיטושפל םדאל ןיא םנתאו בוט םוילש החמש
 הריבעכ *יאבה הוצת יוהד בוט םזי תחמש ינפמ ייסיא

 • הלעתל יתבתכש ותכ

 זיינע תאז וזועמ סיהלא םישי ול רבגה ירשאו
 םאו יתחתש שארב םהילע הלהזחל םחרי
 רטעי אל ביט םוי ילילב התיבה םאיבהל יתא םוקמ ספא
 יפל שיא ונחלושל ביבס הרות ינב יינע םימיכ תויהלמ
 לב !תחמשבו'חעימבו'יגחב םוצע תלעית אוה יכ ירועיש
 ונחלוש לע׳ונטת ובל תיגהלת עבשת יל ושפנו רז ברעתי

 • ןחלושה תא םב א״שינו םוי לש וניינעמ

 ףד רימא תשרפ רהוזכ ןושאר בוט סוי ח053
 דע ילוכו ןושארה שדחנו ׳א דומע ה״צ
 דומע ו״צ ףד רימא 'פכ ינש םי י תדועסבו • ילימ אנישנאז
 דע םש הזזה ירבדו 'תזעה תא ףינהו׳נתיהק איער ןושאר

 • אשידק אכלהכ ורבחתאז
 ג״יק ףד אריו תשרפ ׳הוזב • חספ לש יעיבש £3ךי3
 עשוהי תא ינאריו חתפ אייח יבר 'א דימע
 ׳ פ להוזב ינש םזי תדועסבו • גילפתא אלי דח רתאכ דע
 דע םלועה תוחזר׳ד ןנת׳ינתת ב דומע ט״נק ףד תחלית

 • םיסכמ סיל םיתכ
 'פ רהוזב הגהי ׳א םזי תדועסב

 שנרבלכח״תב״ע ז״נדרומא
 ןאת דע׳זכו אד רתכ ארזקפ אנמיהמ איערו׳זכו ינמ אלד

 ףד סחנפ תשרפכ 'כ ט" י תדועסבו יניס יתק סיאק
 ףד דע !םירוכבה םויבו אנתיהתאיער 'א דזתע ג״נר
 דח לכ הנייהת תימימת תיתבש עבש 'א דומע ה״מ

 • הילידןימקתישסע
 ת״רב !ם 1



 ט*יב ט׳י תוכלה ח#רדה תוצמ ר קיפ •# 1
 רימא שרפ רהוזב הגהי דחא סיי .תדועסב הדכ
 נמיהמ איער^יעיבשה שדחכ ב ע ח נ ףד
 סחנפ תשרפב ינש םוי תדועסבו.ריא הארנ ןריאב דע
 ןי3יאמ רמ ן3 אמי3 הדואי יבר רמא ׳א דומע א׳3רףד
 יאה3 אניכזד יןי3וח האכז רע רהוזה 3כ י3זכז הידד ןי3ימ

 • יניעב אד יתחק3ו

 הזצת תשרפ יהוזכ 'א מ*י הדועסב תופוסכ
 ו״וכב ןזניא3איםידכ>ב'עו*פקףר*־

 תשרפ רהוזב הגהי ינש םזי תדועסבו תשרפה ףוס דע
 דע י3זכו יאדוי דח ומחיצזאיחהדדע ב״ע גיס ףד חנ

 • ךינבםו3שברז

 ךיד ףד יחיו תשרכ רהוזב תינע גח ינימשבו
 'תצעבאכיד עתאדכיזחאתאיע
 תדועסבו 3ארשיב הי3ידאתוחחא'עא״כרףדדע׳וכז
 המורתה תאזו א׳ע ה*3ןי ףד המירת תשרפ רהוזכ ב ם׳י
 דומי3ה רחא בישי רחא ומשו דחא אוהד׳ימעח ף!פ דע 'סי
 תדועסב םעטה ראבתיש ומכ ,ה חבזמ ינפ3 רישכ זרכ־זי
 ורשב תא ןייכ ןישמ3 א3ש ישארב וטיעסכחהז ה3י3ה
 רטס איה תחוור הכ3הד החנמה ת3פת ינפמ יאדמ רתיי
 ה34ה תדועסכ ונקתעהרכבי הבעות ות3פת 33פתמה
 א3 3גרכ חמשוהתישו 3כיא 'ראשכובתכשס׳במרה ירבד
 הזב ףיסויש ימ 3כש רמאיו םאר /ז3קכי קיחשבז ןייכ ךושמי
 םניא שאר ו3קו הברה 'יחשהו׳ורגשהש הזיתש 'וצקכ הארי
 3עח^/ו3כסתז'ז33והה1׳ זניזטצנ א3ות!33וה א1!החתש

 • רצויה תימע הב שיש החמשה

 יעיבר קרפ
 הת3; סב ה3דג שדק םע ישאר3 השרדה
 ברקב הבגש דאמ 3וד ג׳־ רתיו םימיה רתיב
 אב3 'י3ו3עו םהב תדעית ןשה ןרק רשא רידעימהו םיגחה
 3כ3 שי ןכ 3עז הבירמ היתשהי ה3יכאה ךיתמ ה3קת חי3
 שירד3ו יתדע ישנא !ת3הקב דחא 3כ ץכק3'דקה סע ישאר
 3גרג 3גר תיכ3ה ויתורות תאיסיהצחה יק!חתאסה3

 ןי3א!ש ויהיש 3ארשי3ןקית השמ אינת סישבשתאיהו
 תרנעתיכ3ה חספכ חסכ תט3הסיי 3ש וניינעכ ;יפרחו
 ׳יבשוי ויה׳יפימדקה ימכח ימיכ! • גחב גזיתט3הו תרצעב
 היהש אירב השעת׳ בוט םזי תט3הע:מפ3 סייהיצחדע
 ז33ה רמא הנישאר תכ תחציט״י תיכ3הב שרודו בשיי
 ךכיפ3ז ת:3חג תייכזיסהצ סיכהש רמי3כ ןימטפי3ניב
 תא כי ןיתישי ןי3כוא א1י הרתכ עגי3 וצר א3י תאצ3 ורהמ

 ו33ה רתא ׳ג תכ תאציתייבח י3עכ ז33ה רתא הינש תכ
 תכ תאגי ןיניג3 י3עיכ ז33ה רתא 'ד תכ תא:י (ידכ יצע ב
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 ה

 י33ה רמא תאנ3 'יתכ ו3יחמה תיסוכ >3עב י33ה דחא 'ה
 לבדה יאנגו דאמ ןקויתמ שרדמה תיב היהש הריאמ '3עכ
 ןידימ3תה ינפ ז3יחתהו'ירימ3תכ ויניע ןתנ ייניעב השק
 ןיחינמש ו33ה3 א\י רמזא ינא סכ3 א3 םה3 רמא תינתשה3

 • העש ייחב םיקסועו ב״העה ייח

 וג״י דובכ ינפמ הת״ה םיאצויה תנומש ףאש 1ד0ו"1
 אתכ3הד הריאמ י3עב 'ארק תיתש3י 3טא3
 א3 המהו סכ3 ויצחו ׳ס3 ויצח והק3ח רמאד עשיהי יברכ
 םימכ ומש יבהוא3 טפשמכ 'פיה שפנה 1י שארה ק3ח ונתנ
 הר!תמה3 העבש ושפנש רחא !שפנ עכ!ש3 3כ!אקידצ
 ראפי החמש 3כ הכרעש >33ה תייחב התע ןהו ה3פתי
 3ארשי םיא3כ3 שי הדועסה רחא קר השרדה ןיאו הריתה
 ׳ויה3 א3ם 'ה רבד 3א עימש3 מ'כז תייסנכ יתב 3ע ד!קש3

 השרדה המידקהשכ סא ויק םירבדהו הריאמ י3עכ 33כמ
 שיכ הריאמ *3עב ויה השילה עימש3 םינאממה הדועסה
 ן ינעב 3םרתמה 3כ0 םשפנ עבוש ידכ ס3כא חחא התע
 ךיראה3 םדא3 ןיאו • קפס י3ב ויח ראוי ה3טב3 03 הניפו
 םוקמתת3 הנישב הרגיח3 ןכו יאדמ רתיי זנח3!ש3ע

 תירי3 תתאב רשא הכרב אשי הכז סדיקה 3כז ׳ ה תיחח3
 ה3עתי ךרבתי הוכ מ סידיהי3 ןיששו החמש ארקי

 ך3 השע השמ3 ה״כקה רמאש חיגה םימכח רשאכ ס3קתיו
 'מ3היתבש תט3ה םיכרב סהינפ3 םורדו תיצי־דג ת!3הק

 תילהק 3יהקה3 םיאבה תייח ךממ חמ3ים ירכ גחכ גח
 אהיש ידכ רתהו רוסיא תד 3ארשי3 תחזה3ו דמ33י ד!מ33
 3אדםי יםיא3התיאי ןכ3ו •ינכ ןיבס3קתמ3חנהימש
 סכוצכ םינושש כורבסת3הק 3א םע בורכ ףסחתה3
 3ם יתעמשמ 3א םירס םתייהב םת3עמ 3דוג 3א
 ס תונוע ת3יחמ ת3יגסמ סנ יב שי רשא םרחה םכחה
 יה1!סע זפסאנ םימע יבידנ דגא׳דדמב חיגה יתכח רשאכ
 'עשב >מ31עב היבקה 3ם ומש ה3עתמ ןימיכ ר׳א סהיכח
 '3חגו חבש ןינתיני מ״ב3זתיסנכ יתב3 םיסנכנ 3ארשיש
 הדגאה ןיעמ• ששכ העש התאב 3אעמשי ר'אי ה'בקה3
 חמש הביקה העש התואב רישיא םינוע ב׳חאי הכחה יפמ
 סה המכ י3 יתרצי זז םע יארו ואב תרשה יכח3מ3 ר י או
 ךכ3 רדהו דיה יתיא ןישיב3מ העש התיאכ יתיא ןיחישמ
 ופיסוה ביט רחיש שרדמבו ן3מתרדה ס ע בירכ רמאנ
 ןינזעו ריבצה ינפ3 שרידז בשיי םכחהש העשב 3'ז דוע
 רפכמי סה33חימינא דיזנ םתחכ סא ו3יפא רישיא וי3ע
 ת3עמ 3דגת םימיה רתיב סאו ב׳ע 3ארשי 30 סהית׳נוע
 רשא׳ידע ימהו םיגחה ברקב ההבג3 יפיסית דוע זז ה3־דס
 'דכ ם׳מכ ןיד אסכ 3ע בשיי ׳ה םכיתבו סישחק ס3יכ
 'סיפ 3ע רצעב ה חיבתה 3ע חספב ןורינ ס3זעה םיקרפ
 םתחנ םא ףא ירהש • סימה 3ע ןינחנ גחכ 'יכנ ן3יא.י
 רמאמכ רומאכ םניד רזנ עזלקצ ה3ינסהמ זב שי ריזג
 אצמי אצמה סא ד׳זג ס׳תח3 ואובב טפשמה תעכש שיבי

 סב
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 חל ם־לגרב ־חכוהה תלוגכ ד קרפ י
 3חמש 3ע 3באיז בערי ןימי 3ע רזזגיז בימכז 3יסחה 3כא 3א עמיש3 םיכרב מי3הק 3יהקה3 .תאזה ה3יגסה לאכ סכ
 אלא ועורז לכב ירקמ3א ז3כאי זעסז רשכ שיא זעבש א3ו סהי3עי הער־הרזג סזש סהי3ע 3זחמ א3זלכנזויי • ׳ה רבד
 שכנהז ףיגהכ׳אכמקעאיההז ןזעדשא׳זכזערז רשכ :םטפשמ ר!א3 איצלה3 ביט מכרכאכמ
 סרוה א3ה הז ןיעכ 3שכנש ימי יינבא מאי זיצע מח ועי3כי א3 ספא רשא הז ינירטיחכ טעדוה רככ םלואו
 הר!הה מיי־מ 3כס הנימלה שריש רקיעו הרימה .חידיכי היהישכ קר מאזה ה3זגסה ראפמ היהמ
 י קיח ׳3ש3 רהזנ יניאש ׳יכד 3ש 3זגכ טרפבי הכ מייי3מ א3א רקיעה אזה שדדקה א3 יכ השעמ3 יכזר שחרה ירבד
 3 3ככ שיש י3י3פ ןיע איהש ימיקמ ישנא ייריכח רמי םע א3 זימ׳רימי סיה3אה יקזח סה3 עירזה3 זנ׳יהד • השעמה

 אשמ 3יע סהי3ע ס׳סמיעז ׳ינמ3אי סיתימי םיינע םיברה ןינידכ א3זמחגהכ׳ישרד 3כ ש?רד3 בירקמ טשפמנש ימכ
 ינעה 3חוהןכ א3 ןימי3שמכרטפנ3זג 3כיסירשיך3מ עדייז סכח אוהש ומצע מאמיארה3 רקיע 3כמט3הו
 3א ש׳מכ סימש ידיג הממ כייחוןיתי3שמכ רטפיא3ש יכ הז3עזזיזיצ רבכי םינפ המככ רמאמ יא קיספ שזלר3
 'היעביק מא עבקי םביר בירי 'ה יכ איה 3ר יכ 3ד 3דגמ יימשי 'יקידצ מיחרא סיממה שיאי • ׳אמקד יאמק איכידכ
 ה3יע יאכיגהש ימא ס׳רזיא3 בחש א3א דזע א3ו שפנ 'י,ריממ'יטשפב שי3ש'חר3 זדי חנמ לא הזמ סנז הזכ זזחאי
 סי3ט׳מ סי33מיאה סינזיכאהו םיינעה יאצמנזהיזה בערהו מיחכימכ ׳י3שי מט3הכ שי3םי'זימימא׳ימדקה 3ע םיייככ

 :הכיראכ הז סרכ ראבמיימיקמכז יניעכ בערב 3!דנ ימיו םמיה 3כהנפשאר3 המיה איה רשא רס ימ
 3?ק3קז ןירה מייעי ןידה יזנעןזעכ הש חמא "111? ,יחימינדמי ןיד ימי התה יכ יפ3 סידעזמכו םיגחכ דאמ
 מיינכי רבדי הכר הויכזברח'רומ 3וטכי ןידה 'חכימהש ןמז 3כ'יממד ןזשארכ ירמאו ם?כ'יי3מסדאה
 3קשמג 0חל3 ןי3כיאו ןיעכש ןניאו ןי3כוא םדא ינבז אב ס3זע3 םיאב הכרכי הכיס ס3יע3 אב חור מתנ ס3זעכ
 בימכו מייכ םקנ ממקינ ברח 0כי3עימאכהו בימכד כ1ט מכרכ אכמ סהי3עו םעני םיסיכיח3> רמאנש
 אלא מייכ ןיאו׳טי םישנ רשע יפאי םח3 הטמ סכ3 ירגשכ 3ח הכרכהי הביטה 3ע טפשמה מעכ מחכימה מ3זגסכז
 ןעטי ןעיכימכי׳טז ׳3י3יסמיי ימייכ א3 סא׳אנש הרומ טפהב ןכי • םטפשמ ר;א3 אציו םימחרה ורבגי ס3זעה
 ד*כ םימכח זרמל העש ךרוצ ינפמ הנהז ־ זסאמ יטפשמכ דיקפ 3 הנע3ו שיר הרט שריש היהמ איה מחכימה רדעה
 מ'ד 3ערטע3 א3 3כא הרימה ןמ א3שןישנזעי ןיכמ ס3יעה 3כ אצמנז ןידכ כייתמה3י סינישאל מינוע סהי3ע
 בירכ גהנמה בברמסנהזמי הרומ3 גייס מ!שע3א3א בחכ ןכ 3עו ז׳ח 3כ רסוחכו אמצכי בערב סי3ט;מ
 יפ3 ןינד ויהיש סיגיהנמי םיסנרפ מטמ33ארשימיצטמ ויהיש סי3גרכ םירטוש דימעה3ד'כ םיבייחש סכ ׳תרה
 ןכי סימכ י3עכ יקספ םיארקנ םרי םיניקמה יפ3י ן ינעה ידכ מ>רהנה 3עי םיסדרפב ז מינגכ סישפחמי םיכבסמ
 םייוארה סימכי סהב ןיאב מילייע 3'ז סיקסטה טמכ ידי3 !איביו םישנו םישנא םש מימש3ו 3טא3 יצבקמי א3ש
 חימה סייג 3שמיאכלעביכ3יא3בידכי םינייד מייה3 טרעמי א3ש ידכ םעה 3כ3 הז רכרכ ?רהזי ןכי הריבע
 כ*ע אניר ירימג א3ד ג״עא 3ארשי 3ש ד׳כ םהיניב אהיש ואיבי ןפ ןייב וכשמי א3ו החמש3 סהימבכ סישנו םישנא
 ירימגד׳כיאד אכיה ףאש רזר רחא רוד הזמ בכרמשנ ןכא הנשה מימי 3כב היש הז בייחש ףח יכ כ*ע הריבע ידי3

 אניד ירימג א3ד ה3כשהה י33׳שמ סיבכא3 םינממ אכיד סיה3ח3 טפשמה יכ ינפמ 3גדכרמיי בייחה 3רגי3בא
 ׳ימעפ׳יניקמה יפ3 א3ז ןידה יפ3 א3סשפנ מ!א יפכ ןינדו 3יאזה יכ יפ3 רמיי רוקח םימיה סמיא ברקכ אטיחהז אוה
 ינפמ םימעפו הכריקיהבהא ינפמ ס־תעפי דסכה ינפמ מא םדא האלי ם3זע3 ורמא ירה ןידכ דקועו יולמ ס3יעהי
 מקי3יימ םלוג הז רבדש הריבע מרר!ג הריכעי האריה הכז בייח זיצחז יאכז ויצח ו3יאב ם3זעה 3כ מא> ימצע
 ירבח 3עררמשה3 גיהנמ מייה3 הציר'א 3כ יכ 3ארשיכ וא3 םאומיכז ףכ3ס3ועה 3כמאי ימצע .חא עירכה
 רגמ ארקי ייקספב במכ יר:מי ־ יי3עררמש י ירבחש א3ו א:מנ הכיח ףכל ס3ועה 3כ מאי ימצע מא עירכה
 םהינידמ סיעייגסה יניעבו 3*זז םימכ י3עב יקספ 3ע בחו זמצע3 בח אוה רשאב דאמ רומח זא אטוחהס
 רדס ןיא סימכ •3עב יקספבו רדס שי סה׳ניד3 יכ סייג 3ש :ימע סירחא3
 םימעפ ןיכייחמ סימעפי ןיכזמ הו3סימעפ'אןיד3יכ 'ושימ3חיכיי האיבמה 3ע׳3זעה ןחינש ןר0£)21
 ןכ3ע3 כע'יכיןיטמתכ א3ש סימג פיקיזה3ןייכממכ ׳הי3ע רשא׳יניעה םהילא עידויו ימדע3
 'גיהנמש יציקמ ישעיזהזכ וחקפי'הה׳3חגש אוה יוארהמ יאביגה 3זג ןזעב מגשד ינשב ש׳ת אוה הקז3 האוב חה
 זגהנמי גייס'וש-ע3 ךירצש םיקמכ יא הרזמ ןידמ ידסי א3 ׳הימיככי םהינב רשכ ןי3כיא םדא ינגו הזוה בערהו ה3יע
 ׳3י3ח ןפש 3שתי'שפנ מ יאפ םעט י3ב קד3 א3י ןיקמה יפ3 ןירמש ירהכ רשא ןשבה׳ ורפ הזה רבדה מא יעמש 'אנש

 :הרימ ייכ־׳ 3ע ריכע3 ה3• 3חו סכמא ימכה בימכי סינזיכא מי;נירה סי3ד מיקשזעה

 ד׳ע ה״בק ףראשכמשרפאנמיהמ ימיבימכיסזגה3כאיסכמיז!סכינאמקקריבזןטדשכ
 סירפזכ ממכח 3'זז הז ן ינעכ ךיר-יה ק3יה רמיי ק3יה 3בא הכראה רמיי הכראה 3פא סז גה

 חרסמ !ס 2 3כה כ ד1י
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 האמחה לע חספב שורד ד קרפ
 לארשיד ר/יא לככו א/ירקז א/יר ק לככ והייניב חרס/י
 ןייעי בר ברע ןיכיא וררה/יאז ן !טלמ ןיכ והייניב ןייז זפה
 ןאנ ינאצ ן/יאו והב רמ/יאר ה״כקדאנאע לארשי לע
 ח*/י ספ זכיס בעקל /ילטי ןיל /יילו ס/יא סדא י/ייער.י
 וננחי אלו ריעל ריעמ סיככיכמ אטח יאריו ליח ישנאו
 ןיאיגכ ןיר/יאכ ןזל ןטהי אלד ן והיניב בר ברע ןימירחמז
 ייח וליפאו ןוהלד!ליפנלהמיק/יאהיאלדכזצקרכר אלא
 סקחודב סרעצכ אטח יאריו ליח ישנאו םימכח לכו העס
 טשחנג׳כיא זפכ 'יאלטמהסינכ סיכלככ ןיכישחאנזגיב
 אינסכא יארשא אלדןוניא/ייציחלכ שארב שרח ילבנל
 ארעצ אלכ אוודחכ הילשכ ןירי/יע בר ברע ן וניא)זהייניכ
 אמע ישיר ן ינייד ןוניאד דחוש יראק ןינלזג ללכ אנזגי אלכ
 הירצ ויה רמעא !היילע םהינפמ סמח ץראה האלק יכ
 יהלא /י>אכצ ׳ה ייחכ אניינ/י אנמז ךלע האמזאכ שארל
 ךמיפק ןילפי אל ןיל׳א ןיליק לכד םיכורכה בשוי לארשי
 כ'ע ן והליר הקחוד׳אזחאל! ה״כק ימק אללקל ךתלכי לככ
 /יא ןינרה סי/יב ילעב ינייד לע שא ילחגכ וירבד לכ הנה
 םינלזג ןארקו לק1עק טפשמכ ךרב/יי ו/ייערמ ןאצ לארשי
 יריקג אלד ויהל םהינפמ סמת ץראה האלמ יכ דחוש יראמ
 רשא׳ינוק/יה יפל אלו ןידה יפל אל םשפנ /ייאכ ןינדו אניד
 יכאלמב סיכיעלמ ויהיו לארשי יפלא ישאר םינושאר ולב נ
 לכ קרפכ ש׳מ אוה ולא םי/יב ילעב ינייד לע סגו • סיהלא
 .תורצש רוד /ייאר סא רתוא עשילא ןכ יסוי ׳ר אינ/י יכ/יכ
 /יינעריפ לכש לארשי יניידב קודכ!אצ וילע/יזאכ /יטר
 זעמש ׳אנש לארשי ינייד לטשכ אלא האג אל םלועל אבש
 סיכע/ימה לארשי .חיכ י׳ניצקז בקעי /ייב י׳שאר /יאז אנ
 םימדב ןזיצ הנוכ בי/יכז ושקעי הרשיה לכ/יאו טפשמ
 'יכת ךכיפל ׳וכז ורוי ריחמב הינהכו !טופשי דחושב הישאר
 םדיבש /יוריבע ג דגנכ /יוינערופ׳ג היבקה םהילע
 היה/י םייע סילשהיז שרח/י הדש ןויצ םכללגב ןכל 'וינש
 לע ו/יניכש הרשמ ה״כקה ןיאו רעי .תומכל/יטה רהו
 הבישאז׳אנש לארשימ םירטושו םיטפוש ולכיש דע לארשי

 הנושארבכ ךיטפוש בישאז׳וגז ךיגיס׳טכ ףורצאו ךילע ידי
 לארשי יגיהנמו םיסנרפ שדקה םע ישארל הרעה הזב ידו

 ׳ינושארה ינזק/י יפ לעו הר!/יה יפ לע ן ח םהיניד /יויהל
 הנהו׳ינזיכח /יושפנ םד םפנכב אצמי לכל רכד ורדעי אל
 רודה ימכח סיכייוחמו םחנמ םהל ןיאו םיקושעה/יעמד
 /ייא אנייר ל׳ז '1 ףד /רור רהוזכ ש׳מכ הז ןינעכ ץמא/יהל
 ןדיקל אנא אנייד אמיי אלד א/ימ ירכוע רמכ ףדרמל היל
 לע ןייול/י א/ימ ידבוע לכ א1׳ רי/יי אלו הירבחל חרכנ ןיכ
 והייכזחכ ספ/יא יזיא א/ימ ידבו:מ ייניע 'יטח יא!הירליק
 דע׳/יימדקב ןד/יא ו־יא אמלע לע רע/יא נירד'/יעשבו

 םהינידב חיגשהל לארשי ימכח לע לטע בויח ןב לעו • ןאכ
 ועידויו הרשיה /יא זשקעי אלש םיגיהנמהו םיסנרפה לש
 לא *םידרחהו םיאריהו המה דשאכ םירבדה ישנוע םהילא

 רבד

 י/יזח ן ינממש/יעב'שרופמ יאנ/י םהל היהי ׳ה רבד
 אל ודעלבז ריעה ישעמ לכב חיגשיש הדעה לע שארל
 םימכח ןוצרכ אלש ו/יעדמ ןיד ןודל ורי /יא שיא םירי

 • בוט /יכרב אכ/י םהילעו
 לא הביס ויהי םהמ ׳א לכ רשא/יטוע ׳ג שי "111/1
 תיב בער יהיו לרעה׳פכ ש׳תכ בערה /יפרח
 אמש םהל;רמא הנושאר הנש הנש רחא הנש םינש 'ג דוד

 ס/ייוח/ישהי םירחא םיה1י ס/ידבעו בי/יכד סכב שי זעע
 םהל רתא היינש רשה היהי אלו םימשה /יא רצעו 'טז םהל
 שוקלמו םיביכר וענמיי 'י/יכד סככ שי הריבע ירכוע אמש

 אמש םהל רמח /ייש׳לש ךל היה הנוז השא חצקז היה אל
 םיאישנ בי/יכד סינ/יט ןיאו סכב שי םיברב הקדצ םיקסופ
 הלי לכ לעו • ׳טו רקש /י/ימב ללה/ימ שיא ןיא םשגו חסו
 םשב סלטלו האט/יה לע חספב טפשמכ סיהלא איבי
 ק׳פב ורמא רככ זעע לע הנהו ז/ידע להקל חיכימה ארקי
 הרהטב ז״עע ל״חבש לארשי רמיא לאעמשי יבר אינ/י זעד

 ריעבש םידזהיהלכ ןמיזו ונכל ה/ישמ השעש יוג דציכ םה
 םהלש שמשו םהלשמ סי/יוש1םהלשמןילכזאשיפלעףא
 יחבזמ ילכא וליאכ כז/יכה םהילע הלעמ םהינפל דמוע
 רע אמיאו ךירפז וחבזמ /ילכאו ךל ארקו רמאנש סי/יה
 יאמ יחבזמ /ילכאו ארק אמינ ןכ סא אכר רתא ליכאד
 ׳פכ ןנירמאד אה ןכ סנ הז ללכב!האירק /יעשמ ךל ארקו
 /יט/יוש השעיש םדאל רוסא ל׳זמשד הוכארמא/יי/יימ ׳ד
 הרו/יהו ולש זעכ עבשנו העסש ול בייח/יי אמש יוגה םע

 ס/יחפ חלגל חי/יה ה״עמ׳יכר רשא ןיד ןמ רבו • 'וכז ךיפ לע עמשי אל הרתא
 םידוהי םהש םוריכי אלש סיוג ידגכ שטללו
 םירמוא א׳גרכ וא סכמהמ טלתהל םיכרדכ ן טלוה םהשכו
 רסאנ והוגרהי אלס ידכ וליפא הזו םיזג המהש
 רטפהל אבשכ ןכש לכו זעד ב״פ שירכ ש׳ארה ש׳תכ
 רכד לע םינושארה ולאשנ!רבכו רושאה אצויכו א׳גרבה
 ועגפו הרזגה /יעשכ ךרדכ םיכלזה ויהש םידוהיו 'י1מ תשי
 םידזהי םהיניב שי םא קוחרמ סתיא ורקחו םיצירפ םהב
 ׳ילאעתשיהז /ימאה םהל רתאי ולאשי סא טלב ידוהיה ןוויכו
 לוצינו וניניב ידוהי סוש ןאכ ןיא סירטס ס/יא המ םירמוא
 זפקט ידוהיה בל היה רקשמ ה/יא רתא אלש לעו ידוהיה
 היה וכלו ליא!ה הזב המשא ןזע ידוהיל ןיאד םימכח ורמאי
 ורמא ופקזנ טל היהש ינפמ א/ילתד אחחרלז םיתשל
 םיאטחה םישנאה הדוקפ םויל ונעי הקו ׳בז׳הו׳ב הנע/ייש
 'ויהל ס/יודיהיכ ישחכלעמכז דרמכ רשאס/יזשפנכ םהה
 • הילע ההא םהל היוא אנומלמ אררד ינפמ סימה לככ
 ץראה ימעמ ס יברב בבר/ישנ רשא רומחה ן וע 0^1
 השעמכ סיאפר/ימ רשא םהמ י/י!י ׳הי/י!שנז
 םדיב הזיזמ ןיאו איסרהפכ זעע םהז םהל םיריטקמו םידש
 זי1׳ לכ לע /יןח!קפ םהיניע /יויהל לארשי יעור לכ םט׳יחו

 לכל



 לט זראובחה לע חספב שורד ד קרפ
 • סנזעב בער .תפרח חקיל לושכמלו הקזפ3 היהת 3כ3
 וליאכ תירעזמה תא הזבמה 3כ ודיגה םימכח רשא הזמו

 /יא הי3 ךימסו ך3 השע/י א3 הכסמ יה3א רמאנש זעע
 3זחכ 3וח גהנת גהונש י׳שר 'יפו דימש/י /יוצמה גח

 3ארשי ינבמ סיבר3 ןעידוהל ךירצ ךכיפ3ו דעומה
 השיא חנמו'בה ןזע סג בושל בל ונתיו םירבד לש ןשנוע

 •ך3 היה הנוז
 'םלוהה /יונב /יוכר ימע ינועב האר רבגה יגא
 סיקושכ הנוז השא חצמב סי׳כע /ייקוחב
 הקזחו ןיעה תיארמכ םיכרה /יא /י?3ישכחו/יובזחדכז
 רוע השעמה רמי ער /יויונפב םאו ו/יזחי3ש השוע תי3ש
 /יי3י/יבה /יונבה טפשמכ ׳וכלוהה תואישנב באכה 3דגי
 /יאפ רועישכ ןרעש /יז3ג3 ודי/יהז /יירזהי תד ורמש א3ז
 ןזאה א3ז רכד3 ה3יכי הפה ןיאש דע םירוסיאר/ייו תירכנ
 ירעיב תינב תוכר הדמה 3ע וזירפה רשא תא עיתש3 ה3יכי
 'זשכו3מ דיב די םישנאה םע 3!חחב תכ33 א׳י יקנ׳ארפה
 סיסג3קה תראפתב׳ילרעה 3ש תינכה טפשמכ תיטשזקתז
 סיניעל יזא םהידד תיב דע םורעו ןזרג תייוטנ םיסכעהז
 שרוש היה אוה ?ז ןזע רשא םדיב הח!מ ןיאו תואי׳י ךכס
 תמח תילע רע ןושאר תיב ןברח ימיכ הנעלו שזר הרופ
 תורקסמו ןזרג תויוטנ הנכלתו ןייצ תינב ?הבג יכ רמאל׳ה
 םימכח ורמא)ןייצ תינב רקדזי תא 'ה חפשו ביתכי סיניע
 הנכלתו חודה תוסגב ןיכלהמו ןיחמירב ןיפיישויהד
 התיהז היטישכת תשבילןהמ/יחאהתיהש ןורג תיייטכ
 ינמ ר םיניע תורקסמ היטישכת תא תיארהל הנזרג הטמ
 רמא ל׳רז ארקיסב םהיניע תרקסמ ייהש רמא ירסקד

 ןהמ תחא התיהשכ הנכלת ךיפטז ךילה המייא אירלוקב
 הילגרב תנתינ התיכו'ורצק יתש האיבמ התיס הכורא
 הנסכעת ןהילגרבו הכחא הארתש ידכ הבע ןזקרייכיק
 הילענמב ןוקרד תרוצ התיהש רמא אנהכריאכאיכד
 (ן יקיד תרוצ אצומה ונינשרכ זע םישמ ריסאו שיריפ )
 התיהז הניב לש תרפופש'איבמ התיה ירמא ןינבדז

 הביקע תחת הת׳א תיכתונז ןומסרפא הת׳אהאלתמ
 תספור התיה םירוחב לש תכ האור התיהשכז הילענתב
 אנכעלש סראכ םהב עפעפמ חירה יתוא היהו הילע

 ולגיו ומיקי ןאכ תושוע ולא המ היעשיל רמיא ה״בקה היהו
 אבי אלש דע הבישת ישע םהל רמזא היעשי היהו ןאכמ
 ןיליכי ויהי המ ונילע םיאנוש ואטי סא ורתא 'יאנוש םכילכ
 הארנ ןעמל והשעת השיחי רהמי סירמיאה רמאנש תישע ל
 ץעויה יתיא ילטונו ינאור סיכרפא יתיא לטונו ינאמ איסכ ׳ד
 תצע האיבתי כרקתל ד׳הה ןרקב יתא בישומו יתוא הא ד
 היליד וא ןליד אמייקד אוה ןמד עדנ הערנו לארשי שידק
 תואצוי! תיטשקתמ ?יהז םיאנושה ואב 'זנזעה ולדגש ןויכ
 האר סיכרפא ןלטונו ןתיא האד סזכח תונוזב םהינפל
 רמא ןירקב ןת א שישימו ןתוא האור ץעויה ןלטונו ןתיא

 ׳ה• חפשו השע המ ןיהליד אמייקו יליד אמייק אל ה״בקק
 ן קל ה רמא א״ר אנ ינח רבי׳רוא״ר •ןויצ תינב דקדק
 סינכ לש תוחפשמ 'ותפשמ הלעה רמא ח״בי״ר תערצכ
 ןמ םילדב ה״א ןיאש ינא ערזי ה״כקה רמא ןשאר לע
 םהינייעמל ה״בקה זמר הרעי ןהתפ 'ה השע המ תערצה
 הצעונ ןוטלש ותוא היהו םד ןורקה אלממי סד האיצות היהו
 ןהילע רבוע ן חק ה היהי ןורקה ינפל הנתנו חמורב

 :ןאכ דע ןסתרמז
 'וזבהל ןתמיזמכ הנישעת אלו םישנה לכ ןך0\3ך
 לכ תא ן עמושכ ןהיניעב ידוהי תד
 תינב לש ןטפשמ היהי הככ יכ קפס ןיא דשא ןתיא תירוקה
 תישב םילרעה תינב טפשמכ תכלוהה תירחאה לארשי
 !יהז ןויצ תמכ טפשמכ תיקלנ תויהל בלתחוצנותיניז
 םגו • ותמי יכ ןשפנ תאצב רימחהו רזשה לגר •ןבל סמרמל
 תאזה הלבנה רשאב םינויבא תישפנ םד ואצמנ ןהיפנכב
 ןהמ הלעמלו םלועל תיערתירזגו תופגמ האיבמה איה
 הז ןיע לע דיחיב האבה תלוצב לשו המוהמ לש בער תפרח
 היה אל שוקלמי םיביכר וענמיו האובנה דיעמ רשאכ

 : ךל היה הניז הבח חצמו
 היקזח ר׳א !רמא ה״כק ךר אשנ תשרפ
 קבשד שנ רב אוהה לע יתל אבנות
 ןוני אמ דח אוה ארי רכל אשירד ארעשמ יזחתתד יתתאל
 רכל אשירד ארגישמ תקיפאד אתתאו אתיבד אתיעינצ
 אלד 'הנכל םירגו התיבל אתנכסמ םירג היב אנקתתאל
 'ירג ןאמ אתיככ אירשד ארחא הלמ םירגו אדדב ןטשחתי
 יאה אתיככ המי יבל אשירמ יזחתאד ארעש אוהה אד
 ןפגכ ךתשא ב״גבז אדחא אתופינח ןכש לכו אקזשכ ש׳כ
 אשירר ארעש הדואי יבר רמא ךתיב יתכריב הירופ
 אתגפלו איילגתאל ארחא ארעש םירג איילגתאד אתתאד
 ומחי אל אתיבד יריסט וליפאר אתתא איעב ךכ ןינכ הל
 ארוכדבד המכ יזח את יבל ןכש לכ אשירמ דח ארעש
 המכ ימח קופ אבקונל ימנ יכה אלכר ארמיח אוה אלעש
 םירנ אליעל םירנ אתתאד אדעש אוהה םילג ומיגפ
 הלמ םירג אתינכסמ םירג אייטלתאד הלעבל םילג אתתל
 אנמחר אהנכמ אתוכישח קלתסיד םירג אתככ ארחא
 אייסכתאל אתתא אייעא אד לעזןיהלידזפיצחמןלניל
 'יתז יליתשכ 7נכ ביתכ המ ןכ תרכע סאו אתיכד יתיזב
 יופרטחיכאתא אל׳טייקג ןיב אייתיסב ןיב הז תיז הת־
 אהנב ךכ ן ינליא ראשמ ריתי בישח חיתשא רידתו
 'לעכד אלא ד!ע אלו אתלע ינב ראש לע םישחכ ןיקלתסי
 ארתיעכ אתתלר ןאכרבב ליעלד ןאכרבב אלכב ךרבתמ
 :כ״ע ה ארי רבנ ךריבי ןכ יכ הנה ד״הה ןינב ינכי ןינבב
 תחיקפ ייניע הנייהת רשא רבגה י
 םללש יכ עדיו ותיכ ברקמ לישפמ םירהל

 זז הלו גמ תחכית בתכ י עבש ראב לעב ברה ה׳א )ז!הא
 לז



 חאובחח לע חספב שורד ד קרפ
 םגי םירוחב םע רבדא ס3זעמו הפי הלוגמ תחנות 3ז
 םהש /יזאזשנ םישב םע טרפב 1 םירענ םע םינקז תלתב
 םמוחב םע .תכש תורימזב ריש 3!קת1עימשמיתוימימ
 הונמ איהש ב3 3ע םש שיא ןיאו חדחי םירעכ סע םינקו
 ה3גע קרפכ 3ז זר/יאש יפ3 הריתח הריבע ידי3 האכה
 !יינעו ישנ ןרמז אתיצייפ ישנ ןיינעו ידבג ןרתו הפורע

 3יק 3אוקש רקא ודמא יתתש יק קרפבו תייענכ שאכ ירבג
 עמש .תאירק ןינע3ר יקסיפה ןמתצק שריפו החע השאב
 ש׳ק אקווד זא3ד אוה.רחב רבדו החע השאב 3יק ימאק
 ךכ3יה 3ז יכדרמה בתכש יקה השודקבש יכד 3כ ה״ה א36
 השא 3שייש3זק העימשב השודקבש רבדרמי3 ריסא
 תישע3 תפי םיבשוי ונא ס3ועה תותיא ןיב וניתונועבו
 תעימשב דומ33ק םירהזנ ונא ןיא ךכ3ה ךתרות ורפה ׳ה3
 העשב מ״הד קיסמי י״ר םש ב״כי-כ׳ע תיאמרא םישנ ריש

 -־•תומ ןכרדכ ןירכדקש העשכ 3בא הנגנמש

 ןיסחוי'י'פכ ידמא חהש ינקמ תעד האילפו
 רמהי3 רדשני״ר3 רתא ןמחנ ב רד
 הורע השאב 3וק 3אוקש ־ימא יכה 3'א את3י3 אמ3ש
 א׳דהכ עמשמד ינבישת הקו3שב 3אשנ סאו רמ׳3כ
 ירהש 3אוקש רסא תימימי תנננק הניאשכ ו3יפאד
 וא3ד יתנ עימשמו מזו רישכ ם!3שבישה3 אערא חר1א 1א3
 רקאק השאה 3זקעדמש3ד א3ארמתא אקווד ש״קןינע3

 3וק 3אימס רקאקד אהד רחב י3 הארנ רועו • החע יוהד

 ההא3אשיא תשאכ אקווד ־למי3 וניצר ןיא החע השאב
 '6 סכח 3ש יב3ק איצזה3 יתבתכ אוה סושפד ג׳עאו היונפ

 ותרבס וי3ע הנכש חיסי רקיעו היונפ 3וק עוקש3 ריתהש
 רשאו בתכש האיב ירוסיא׳המא׳כ ׳פ ם״במיה ןוש3 אוה
 הירע 3יק בתכש ןזיכרכס אוה'םי הורע 3זק עזמש3
 ?תנויכש תתעמשד הירמ !:ימס ן יש3כ השא 3יק בתכ א3ו

 יק!פא3 יתאו החעאיהש האישנ השא 3וק אקחדרמז3
 עמשת א3יי3 הבאת א3 ־ימיא ינאו הורע הניאש היונפ
 רמאש המק 1דמש רמאקד החע השאב 3וק אנש יאמד וי3א
 סיפ3א3 תטרהנהכו השאב !ישמתשמ ןיא היפינ 3אימ0
 עקנד אהו היונפ ןיכו האושנ ןיכ רסימ3יעכד אטישפד
 ותשא 3ש3יק יקיפא3 החעי3וקעיקש3 רזסאס״במרה
 ןיכ 'ה תארי הרשכ השא 3כ3 ןוכנ ןכ3י עימש313 ר תוקד
 א3שהנת3א יא ה3יתכ היונפ איהש ןיב האישנ איהש
 ןמי 3כןתוסזשב רבד םישב ח3ו תחיקוכ 3!ק עיקשת

 תיענ ויהי היתפש קר זי3ע החע איהש שיא המע בסיקש
 הדיסח סג העונצ איה סא ףאו 33כו33כ עמשי א3 ה3!ק>
 הריבע ידי3 אבהתיצק איה מ'קמ סימש3 התנווכו רתויכ
 יריהרהז רוהרה >די3 ה3וקעמישה שיאה אבי ןפ הרוקח
 א3ש רהזה3 הכירצ איהו הקצע הריבעמ סישק הריבע
 ןנחוי ר׳א 3טזג היה פכ איההכ הד• 3ע סד/י ינכ >3שכי
 ה3פנד איהה3 העמשי״רר ה3יתנק אטחתאלי ונרת3

 הפאח

 תארב סנהיג תארבו ע״ג תארב ע״שבר הרקאקו הפאא
 ינב יב ז3שכי א3ש ךינפ5ק ןוצר יהי םיעשר תארבו סיקידצ
 ברה ךיראה רככו ןיכמ3 םיחוכנ ס3וכ זחבדז . םדא
 תייארכ הכרהו זז תחכותב תימוקמ הברהב הז רובחב
 איה'בעזת הנהמ דחא 3כ רשא 'ו3ב:קמהק םגו 'ויחוח3ת
 'גז קומע בל שיא ברקב ך3י שחככ/3וק'י3י3 3ש החכ רשקי
 (•ןאכ הזב דע ךיראה3 ךרוצ ן יאו תמה!זמ׳3מת !3 שפכה

 תחצו תיער תוכס תמרוג הנהת דחא 3כ
 הרעה 3ע שיאו " ךרבתי ימע םישדק ןאצב
 םייאיו הז רבד יקסע 3ע בר 3הקכ ה33י 3יק י3זקכ םערי
 אל ויפ טבשב קא הכהו זי3ע הבוטה 'ה דיכ רבדה 3ע
 י3עבמ סא ירפ תישעמ םימי א3ז םהינפמ תחי א3ו אריי
 • /י3יפז אריסיה3ה תא עקשנ 3כה ם״תכאזה האריה

 ןניאו םסרכ הקדצ יקסופ ןיע אוה הב רתויתישי3שהו
 תתמכ 33התמ שיא ןיח סשגו חורו םיאישנ רמאנש ןינתינ
 הכה םיברב הקדצ קסיפה יכ סי3ביקמה ירקאז • רקש
 ׳"קתיש דע זתיייה רימגי א3 3בא ׳א ך^מ׳רכנ !תרימאכ
 רוגינס ז3הכקדחאהוצק השועהש עדונכ השעמה רקג
 אוהה ךא3מהם א׳מכ הנת׳נ הניאו הקדצ קסופהו ;דחא
 גהנמ הזי • התניתנ רמגיש דע 13 אוה רעצי דמיעי י!3ת
 סהק רתיי זנכשא ירעבי תומיקמ המככ זגהנש המ עחג
 תא ־קכי אוה יזכו ךריבש ימ רמזאו ךריבש ימ ןזחה רמ אש
 סא ךאש יכה דבעמ3 ךירא א3ו •הקדצ3 ךכי ךכ רדונש פ
 זנינשש ימכ םירשכ השעמ וניא •ןימ3שמז ןידדונהתסה
 םירשכ חדנכ רודנ3'יעםר 3ש םכרדד רדנ םיעשר ירדנכ
 םירשכ בדנכ רודי3 םידשכ 3ש םכרד ןיאד סז3כ רמא א3
 הקדנ3 וז ע3ס םימכח ןזם3 תיעמשמ ןכ ? :הברנ הז ירה
 ע3סי3ע׳רהרמיאכ א3ורזקג קידצז״ה ינכ היחיש מ״ע
 סרק הברהש שיכו רזתג קידצ היהיש חמא 'יכי הקר*3 יז
 א3ם סיה3א ארי 3כ3 יוארו • ןית3שמ ןניאו ן ירדסהמ רה
 א3163 סאו דימ ןתי חיכ שי סא א3א תת3 רבד סיש רודי
 סהמעקיספ3 ךחעהקדצקקהזפ סאו 13 היהיש דע רודי

 • הבינ ןזם3ב רקאי

 ירישע ןיכעאזהרקש תמכ 33התמ ןזע '?'ל״כב!
 הקדצה תיצמ 3ע םהיניע םירצה סע
 יכ עמשנ המיב3זקםתיכ חתפ 3אארק יכעהז רשאכו
 המכ זמיק רככ חמאח יקש תתמב סי33התתי !הסחמ 'ה ־
 ןתנ רשא זניה3א 'ה תכרבכ הכרה ונדזפי סינויכאו םיינע
 רשא דע ןהי3א ברקי רשא ינעי ינע 3כ3 םכרד הזו • זכ3
 רקש תתמכ 033התהב םקח שדקה סע יינע 3כ ואיצוי

 רשא קשוע ערב חבדיו וידחי םיינעה ידעיכ רשא דע
 םנה ימ63 והער 3א שיא והמתיו איהה רישעה סקשע
 ך מכ ינא םע דמא3 אוה סג והער ןעיו ינימכ תי3>ח התא
 סגו • אתכז3עד ארכ3 יח אד3 אד ןייז ינבישה רקיי
 ןתז3עהכ פ ק״רב ורמאש סתיא סה רקש תתמכ 33התק



 מ חקדצח לע החכות ד קרפ
 ןיבישחמ ןיאו .תוכרבה ולאב רהזה ימלכל דאמ ןיליקמ הז סמא םיפרנ ןוהב סייקמי ןיהב ןחאמשיד םידימע ג׳צק
 לא ממל> ןוליפה ירכומ מינחה לא ברקמהל םילכל רבדת םע טיט דבעמל םה םיפרנ אמיריאב סה םיפרנ םיפרנ
 סכרב סט ילב ינמיה ןמי םינאמה ןמי םיבנע לוכשא י׳פ וננחי אלו ריעל ריעמ םיככוסמה ליח ישנאו הרימ יראמ
 ׳א םכחב השעמ היה רבכו הלילח הלאל םינודא אל וליאכ דבוכב ןוכיא ןידבכ אמית יאר סמה דבוככ םת םיפרנו
 'א ירפ לכאו ידי חלש םימב ילעבה טטחמ רחא האר יכ םישנאה לע 'דזבעה דבכמ אד ןיגב וביט ןידבע אלוממה

 הכרב ילבמ לכאמ ךיא רתאל ול חשו הנושאר הכרב ילב ןיניאר רקש ירבדכ ועשי לאו !היילע ססה דכוכד הכ ושעיו
 לע הלע אלש דע הזב לגרוה ךכ לכש יל בישהו הלחמ ןידבע אלאר ןיגבו יהיילע סמהדבטד ןירמאי ירקשמ
 ךריב טפה לכ ליכאל םילשה אל ןיטע ם יפלו ןרבל ימעד רככמד סחה דכיכמד רמאי זהיילזלימכ ןרקשמ ןוכיא וביט
 ךלוה היה ומליכא םולשמ רחאי ראשנה לע הנושאר הכרב מימבש ירככממ המה םהמ המכו • ןמינ ןיא ןכמ !היילע
 'וממלליחמהז הנירזיא הכרכ ךרבמ םכחה ול רמא יכרדל לככ הפי ןיעב בירל ףסכ יז טיימיחמש עבושב 'הידעומו
 עמש אלו ערי אל םליעמ אוה יכ מ־יזיא הכרב ךיבי ךיא ינפמ ףטעהל אלו ריסחהל טח אלו סמטככ הואממ רשא
 היהו'ריעסה רחא ןוזמה מכרבא\׳הנטחא הכרב וכרכיש סבהו!םפסכ רזפלמ ושח רשאכ םתילע רשא סמה דבוכ
 ול 'אש מישפנ אריב הכרב חסונ השדח האובנכ ויניעב וקלחי רשא דטכ לכ ס וליכשי ימכח ולו • הרימ יראתל

 ערה לגרההמ אכ הז לכי 'זעמט ךכש םינזאל יזא םכחה לילמ הרצ םניעש המכ לכ בשחנ !המי ספאמ 'ה ירעימל
 םינבה ־טעי המו מי:מה.יקהקד םילכל'טחה ימלבל טעימימימכש םצעב המה רשאהרימ ינכלשארג קלח
 ךרבמי ימשו ומשיי ולכאי מטאה םיאור םה םא םינטקה כלמד יונב ח׳מ ט*כ ףד וצ משרפ ת׳יב רחמאד המכ 'ה
 סיחיביתלו'ודלומ מיכאמי מטא יאני םהמ טרבלת יחכש ואלד ן !הלילמ ןיל מילי ט'יו מימכש יאירקמא אמינססמי
 'טבדהמ אוה רשא רבדה שנוע םמיע להקכ עירזהל םעני ןוהלידארגא ןילוחדןינכןידכע ראשכ הכאלמ ינב ןוכיא

 שיאל אוה רכח יכ יפל הכושממטעל היב םיקיפסמ ןיאש הקשמ לכאמ ינימ לככ ןיל׳גנעלו ימאר׳מלעכז ןט׳מלעכ
 לארשימא איטחהשי אטחש טכג ןב סעכריל רכח מיחשמ רממאד המכ מבשד אנ״גכ ?יריכש ןישטלב ןיל ארקזאלו
 םידמולו םירחאה םיאור לקתי עשפ ןיא רתיא איהש ןייכו מימכשל שנ רכ דבעד הת לכ היקנ מיסכב זהרככ היב
 םג ףסונו הכרב ילב זה׳עה ןמ מינהיל ןכ מטעלינממ יכה הליקסב בייח ן יל ללזימר ןאמי ןזל דבעמל מיאט׳יו
 לכ לעי ר תאכ ןיקיל מחיפה זאטחנש סטחאל בחש חזה 'נ1שש יתכ שתמשמה איה יכהו ףלח אגמב שממשאד ןאמ
 םליאו• ןליאה מחיפ לע 'רצעכ טפשמכ סיהלא איני הלא הזכמ יליאכ היל הזבמד ש׳כז הימרימ ללחמד מ׳כלה
 ונליא ןליאה מיייפ לע הזראט ןימדיקה סילכזקתהמכ מידעימה מא הזבמה לכ מ'מ הזתקיאי מידעיתז מימכש
 ונממ מיחרופה מומשנה ןה ןה מיריפהז ה׳כקה לש 'קדצה ןת ןיע׳לעה דמו ער םאו ל׳כע רקיעב רפט יליאכ
 השעמ שורדלו חיגשהל ה׳כקה הצר ה״יכש יתכ יכ ירמאו ינילצא אבוה דשאכ םילגרב באכה לדגי דוע םימיה ימיכ
 ןכ םלועה שידחו הנטארה האטבה םוי אוה יכ םדאה ינכ לע אוה סיהלאל טפשמה יכ סג המי יה וזה םשב 'א קרפכ
 חיגשהל׳לועה 'ידח לע׳רומ איהש מ״ממ סייכ ה׳בקה הנר 'דקה םע יינע ךוסמל לארשי ינכ ישע'שאכו ילסי האסמח
 סה ןליאה מיליפ לע ונחלו םלועה השעמ לע שורדלו שירפהל סמא שי רשאמ האפ> החכש טקל ןיעמ םילגרכ
 םויכ ןידנ סליעהז ס״בקה לש זנליאמ מזחרופה מל׳נשנה איה םיינעה קלח יכ ביטהו רחבימה ןמ שארב קלח ינתמ
 םרתא אוהו ונולמ םמצע ולטנש ט הנמנש הרומה לע הז הימיריפו הנשה׳אטמ ךרכמהל םהל השעי ןכ הטג קלח
 ייארכ מיצתכז הרומכו םיסילשה אלש ןליאה מטיפ לע האפו החכש טקל מיצמ האב ןכ לעו בער מפרח יתקי אלו
 רמי אלו ד׳ש לעזע״ג לעו זע לע ה״בקה רמייש זניצמו טפשמכו 'א קרפכ ראבמנש ומכ לגר ידעומ 'פ עצמאכ
 זע לע ץראה הדבא המ לע רמאנש הדימ לש הסיאמ לע 'ויהל ץראה םע ישאר בל לע רבדל \ירשי יעורל המיאי הזה
 ימייממא סבזע לע א1י ןאכ בימכ ןיא ר׳ס לעי ע״ג לעו יינע לע רימיו 'לחג׳למחכ הלחיחל 'וחוקפ םהיניעו ןטיהז
 ינשב רבועש הרימה ןמ שרופה רמא םחלה ימש 'פבו ב׳ע 'הילעו םעני 'יחיכותלו 'ילגרב רמייבו ימיה לכ הרומ ינב
 'בכ רביע הרומה ןח שרופהר אהר םינושארה חמאי ןיואל • בוט מכרב אבמ

 ליזי במכ ג׳מסכו רכוע אוה םוי לכבש ארבמהמןייאל ןליאה מחיפ לע ןחינ םלועהש
 'תאנש םדכ מ־יכנ הרימה מירב יכ לארשי מיילגל ימשרר םטבדב רהזהל ימ־יע להקל חיכוי

 ץסיע וניאש ימ לכו םכמע 'ה מיכ רשא מטבה םד הנה ׳נינח ר׳א ןיכרכמ דכיכ׳פכ ש״מ איה 'חיפה ייקל ןירמיגש
 ברח םכילע ימאכהז רמאנש םליעל איבמ ברח הרימב לזג יליאכ הכרכ אלב הזה םלועה ןמ הנהנה לכ אפפ רב

 • כ״ע מירב םקנ ממקינ ןיא 'יאו ימאוייבא לחנ רמאנש לארשי מסנכזה׳בקהל

 דבאמ אל יכ 'ינשוח םיכר.לז הנוי ונטר 37ל31 יתאהב״קהללזוג ל״ויס״יפזמיחשתשיחל אוה רכח עשפ
 םהש ירתאו רשויהו בוטהמ'ענמהב שפנה זנירחבו ןיקיל מחיפה זאטחבש לארשי מכנכלז ומכלנ

 םינימאמ זיז

/ <30001 



 ןליאה חוריפ לע חרצעב שורד ד קרפ
 םניא תחיכעהה סירהזנז תיצמהי םישועו' 'הב םינימאמ
 'וגו הזב ׳ה רבד יכ לזא םהילעו הרות לוטבל םיששוח
 זניאז הרותב קוסעל ?3 רשפאש דל הז תיכת תרכה
 םקסע רקיע םימשה םה םיעשר /יצעב םיכלוההו • קסזע
 קאב/יסנרפ התכ יניעב יתיארש ותכ הזה םלועה י3כהב
 הרז/יב קוסעל םי3טיז דובכו רשוע'ה םהל ןתנש תאז ה
 תונחה ירפס סה3 ופלחתיי ןכ סישוע םניאו םויה .תוצחמ
 סי־למ3מש זא׳הירוענב זדק3ש הקכ זקפתסיז׳רותה ירפסב
 דחי ולטבתי תייצמ 33כ3 וסנכישכ)םינטקה םהינב הרית
 הדוקפ סיי3 ושעי הת םהי3ע אהא סה3 יוא םינבו תובא
 יוארו :ן3יאה תחיפ 3ע תיצעכ םיה3א טפשמל סיקב
 זבשחי י3זא רבדה שנוע ^רשי תוילגל שירד3 לארשי יעורל
 דימעי הז לע ףסונו • בושל בל ונתיו ואטחש לע הבשחמ
 ףוגה תבאכת יז הריבע רשא הרות יכיעלמ לכ טפשמב
 ליבנעש אוה ןפג תירזמחבש הרומח איהו שפנה תבאודו
 םיבר יניעל דאמ איה הלקנו םינינת תמח ונייז שור יבנע
 סיביעלמ יילד סתא הלע בר ברע סגו ן׳ראה ימעמ
 םהינפל ךשחמ םיחש ויאיבנב םיעתעתמ! סיהלא יכאלמב
 םימת רבודז חיכומ רעשב ואנש רושימל סישקעמז רואל
 םידי רמאל קיר וגהי תרכוע האוצ יפ םהיפ רשא ובעתי
 ינכ המהו ימש יבשזחז׳ה יארי לע ליח ורבג סג !קתע המי
 ׳נשמבוארקמב ןוימד םהל ןיא רשא םש ילב ינב סנ לעילכ
 םאוב דע גוז ןכ םהל אצמי אלו לארשי לובג לככ שפוחי►
 סהירינמ סינינצל תויהל סהלט דנימ ץיקכ דטאה ןרוג לא
 ינאתל ןיייקז חנב םידגוב דנבו הואג שטל םפטעתהב
 דובכ הלג ןכ סא ולחני םימכח הזכ דטכ םא יתידבבמ
 היה אל םיבוט ךרדבו רוהט היה אל רשא שיאה יכ לארשימ
 תינזח לכ שארכ ללהתי ץראב הקדצו טפשמ תישעמ לדחו
 התקל סתבסבז ט בצוחה לע ןזרגה ראפתיו וב ודגבב
 ןיליוכח בר ברעו "עמשנ ןניא רחה יתכח ירבדו ן ידה תלמ
 לככו םישעמה ולקלקתנ רשא דע םהירבד לכב יפודו ץמש
 ןהו • הערל וז הילפאמ ץראב תישדח ושדחתי רודו רוד
 הלועה תא ליבהמ איה הנטקו תחאה העיריה ךרוא הרצק
 ועסי לב םילגר ול שיו םידי ול ביצמ רשא סמחהו רקשהו
 עלס אוהו'רדענ תמאה יהתו ץראכ ונוכי וידחי זיתודיתי
 יאנוש תמא ישנא םידודש ולפנ םש • וילגר ב לע רגיחו
 סנזא רשה ונימע ינכ יצירפ תיתיחשב חכלנ יכ עצב
 ק בב ן יחיגשמ ןיאו סירפיס לש ןלוקב עימכמ המוטא
 דוע לכו לקלק םינפ םהל רשא " תידמה יכ לע דרויה
 הנבי אוה הרס ופיסוי ןכ 'ושק םתא רברל חיכימה ףיסויש
 • סיעכהל ת׳ד לע רטעל יינפ לימ לא וסרהי המהו

 םימכח רשאכ רימש ןרופצי לזרב טעכ הביתכ םתאטח,
 אלא םילשורי הברת אל הדואי ר׳א יבתכ לכ 'פב חיגה
 יכאלמב םיביעלמ ויהיו רמאנש ח׳ת הב זזיבש ליבשב
 תמח תולע דע ויאיבנב ןיעתעתמו וילגד ןיז טושי .ילא

 ה

 הדואי יבר רתא אפרמ ןיא דע יאמ אפרמ ןיא דע ומעב 'ה
 קלח'פבןנירמאי יתכמל האופר ול ןיא ח׳ת] הזנמה לכ
 הז תלכת תלכה רפה יתיצמ תאז הזב 'ה רבד יכ ר״ת
 ירמא אנינח׳רובד סזרוקפא םתה שרפמו סורוקיפא
 'זכמה הז ידמא ל'בירו ןנחוי יבר ת׳ת הזבמה הז ולימרת
 יפ לע ףא ת׳תהמ ו׳פ ל׳זמכ ס׳רה בתכו ח״ת ינפב ורבח
 םידע זאכ םא בה״על קלח ול ןיא םימכחה תא הזבמהש
 םיברב ד״ב יתיא ןידנמו יחנ בייח םירבדב וליפא והזכש
 םכחל התיא םינתונו םיקמ לכב בהז ארטיל ותוא ןיסנוקז
 ן יאו זב ריקפהש ה״על חסכל הדנמ ימצע םכחה ןכי 'וכז
 תא הצריש דפ ול ןיריתמ ןיאו הארתה אלו םידע אל ךירצ
 יחנ גוהנל ןיבייח וידימלת לכ ודובכל הדנש ברהו םכחה
 בייח ברה ןיא ומצע דובכל הדנש דימלת לכא הדונתב
 'דונמ ןכו יזרנ זב גוהנל ןיבייח םעה לכ לכא יחנ וב עהגל

 הדונמ וניא לארשי לכל הדונמ לארשי לכל הדונמ אישנל
 ריעל הדונמ תרחא ריעל הדינת וריעל הדונמ אישנל
 והודנש יתכ סירזמא םירבד המב וריעל הדינמ יניא תרחא
 ןהילע ןיבייחש׳ירבד ראש לע והודינש ימ לבא ח׳ת הזיש
 לארשי לכו אישנה בייח לארשיבש ןטק והדנ וליפא יחנ
 וליבשב !הדנש רבדמ הבושתב רוזחיש דע יחנ וב גוהנל
 ומצעכ הדונמה גוהניש גהנמה 1?ח בתכ זפכ ו ול וריתיו
 ימי לכ לבאכ סבכלו רפסל רוסא הדונמ יתע ןיגהיכשו
 רבד לכל הרשעב יתיא ןיללוכ אלו זילע ןינתזת ןיחו ויזדנ
 ףסכ בתכו'וכז תימא'דכ ומע ן יב שויאלו הרשע ךירצש
 וניא חסכל תחנל סכחהל תושר םיש יפ לע ףא קרפה
 וינוא םילעמ אלא הז רבדב ותצע גיהנהל ח׳תל חכש
 והופרח וא והזזכשכ םירמא םירבד המכ 'וכז ה׳ע ירבדמ
 ריסא איסרהפכ םדא ופרח וא והזכש ח״ת לכא רתסב
 הרות ןויזב הזש שנענ לחמ סאו ידובכ לע לוחמל
 הליחמ שקביש דע שחנכ רבדה רטונו םקונ אלא

 • ול חלסיי ונממ
 סחיקפא ךרבתה היה סאי ורמאש ׳תואד "11^3
 ח׳ת הזכמ ונייה ןמא !ירחא ןינוע ןיא
 תוכלהמ ג׳פ ם׳במרהש אלא קלח קרפב וראיבש ימכ •תכ
 ןיאש רמיאה סיסירזקפא םיארקנה ןה'ג בתכ הבושת
 יאמ קלח קרפב ס״שב ש׳מ ריכזה אלו/וכי ללכ האובנ םש
 ח״נק ןמיס ד׳יב ש״ת ןכו • ע״צו ח״ת הזבמה הז סיריקפא
 ףייסכ םגרוהל חכ'ודיב שי סא ןגרוהל היצמ סיסחוקפאה
 ותגירה בבסיש דע 'זלילעב אבי ואל סאו גרוה איסרהפב
 םדוק ראבכ םליסהז ראבל לפנש סהת דחא האר דציכ
 ךל ונריזחאז גגה ןת ינב דירוהל דורט ינחה רמואו !קלסתו
 אנשיל סזרזקיפאד ס׳שה ׳יפ יפל 1לא סחכדב אצויכו
 לכ וב שיו יוה סירזקפא ח׳ת הזבמד הזה אתזריקפאר

 . ע׳צז ולאה םינידה יטפשמ

 לכ תרצעכ לארשי תוילגל שחרי הדעה לכ שיאו
 יטפשמ



 אכ ןליאה תחיפ לע חרצעב <£יורר ד !ריפ
 ישיאלכ !ארייו ועמשי ןעמל הלאה סיינדה יטפשמ
 סיביעלת תייהלו םישדקכ ם!מ 3יסה3 ושגי 3כז !ירשי
 ןידה השעי א3 סא ףאו אושנמ סנוע3זדג יכ ןנכר ירענמו
 /ייא 3ז ידיקפ רהיזב ש׳תכי הלעתל ןידה השענ הטמל
 לכל ןנתמ רשע אמ3עד ירטפ 'דל ןיח/יע 'דב אדח א3כיה
 ןי3טנ ןיעכרא ;י3יא והיי3ע אנמת דחו אח/יפו אח/יפ
 /יאכחד א חמשנ יאה3 האק3א3 /יוכזד א3כיהמאניד

 'ת ןמיא ה3ע/ירזג/יאד ןימזי ןמיא3כרב3 אפיזנאמייקד

 א3ד ה3מ יקיפחד ןמיא לכל ןידנמי יפיונאז ן ימייק
 'מ ןימייקי ןי3 ןידנמ ןי3יאז הב יהייתופ יפנטמי אכירטנא

 האליע אדוגרפ3 ז3עא א3ו ןזה/יז3צ עת/ישא א3ד ןיתיי
 ןייעבד ןיכלח ןמיא סאחד ןמיא 3כ3 ןכו רב3 אפיזנ׳מייקו
 ןמיא 3כב ןיזירכמי אמלי 3כב ןיקפנ ןיזורכ 'י אפזנ3
 יהיאד אינ3פמ ורהדוא ןיירשמ• ןי3ייח ןמיא 3כבו ןיעיקד
 אבזח אוההמ כ/י דכו ןבזשי3 אנמחר דבע 'פ אכוח אפיונ
 ןאכמ אפיזנ ארש פ וזירכא ןידכו הי3 ןארשו ןיפנכת׳י
 אליעל והיא אפיזנ בת א3ד רעו /י3עא היתילצ האלהלז
 אי3י3כ וליפאו הינימ ידב/יא היראמד וריטני א/י/מ
 אלו אימש יער/י 3כ ה3 ןיתתסד אפיזנ הי/ימשנ

 • כ*ע ׳ יבז אק3ס

 דרחי א3ו ם/י1א /יזדוקה 3כ/>א עדי א3!רעב
 הרכ רבדמ מוש3ו ויפ ריחש3 זקיקממ ר/ייז יכ3
 יכ'וכי יחישת 3עז 'ה 3ע ןכשלכזסתקדנו׳הידכעלע
 ןיאו אפיזנב רמיעש םיי׳מ ןימב יכ יפל הנק/י 13 ןיח
 בייח/יתו דוע ףרח3ו בז3ע3 ויפ ףנטמ /יעמשנ 1/י3פ/י
 ןיאם3וע3 יכ אצקנ ףיס רבד3 ןיאו םירחא סיי׳מרזע
 דירש עדי א3ז חפונ א3 שא זהלכא/יז ז/י3פ/י /י3בק/ית
 ל׳אתכ ידי 3ע ב׳העב ן׳רנ תלכיו ז העב תרכה זלהאכ
 ך3מה /יבשב םירזגנ התה ולא /יז/יירכו •ש״זינין׳טשו
 זמיקמבז ןליאה ׳וריפ 3ע/ירנעב טפשתה אסכ לע שודקה
 תיעובשה גח יקרפב הז ןינעל ןזעה ןוק/י הכוראכ ראכ/יי

 ׳ וכו ןורמ ינבכ זינפ3 םדבוע ס3וע ינב 3כ ה׳רב • דיסב
 לעןינידנש גחבו •ד״סכ זמיקתב ראבתיו ךירא ן ינעדי
 רוצע3 ןיתריגה'ירבדכ יהזהל ו/מע להקל חיכוי סימה
 ש׳מ אוה ןישארה /יזינע/יד ןושארב ואבוהו םימשגה רציע
 ירפסמ ליבשכ אלא םירצענ םימשגה ןיא יזפ ןב ש׳ר רמא
 ןושל םימעזנ םינפו םשג ל3זח/י ןופצ חור יתאנש ר״של

 • ר/יס
 /יחבו/יכ ץמאתהל לארשי ימכח םיכירצ 1

 ועת רזתח אוה רשא הז ן1עב הלוגת
 בורו ש״תכ ו/יעט/י ;יולק רצמ ר/יזיב יוצמ אוהו ר״שי ע״גז
 ערה ןושלכ לכהו /יודעב םטועימו לזגב לשכנ םלועה
 יכ וניניכ שי אלו ר״הל קבאב אמיא אלא ר׳ס ר״הלב לכה
 םירהזנה םש ריעז םש ריעז םיטעומ סנהו רזדה ידיחי סא
 אוה ירהו םנושל טוחש ץח ערמו ןנח ולט יכ סניש לב

 אכיחכ א אי •. ינשקלק

 וליכשי ומכח ולו • ר;מג י/ייה סהל השענו אלולטו אכיחכ
 שפנהו ףוגה ביאכמ ןיע איהש ודיגה סיתכח רשא
 כי!חי הנהת /יחא לכ רשא ד'שו ע׳גו זעמ ל׳דגז

 י׳ר דיסחה בתכו רוכעל אלו גרהיל לארשי שיא לכ
 לע א*כ אמזוגה דצ לע הז ורתאש'כישח/י לאו ץכעי
 זעתושכ ירבח לע ר׳הל רפסמה יכ י/יתאה קודקדה דצ
 אלו ז3!קלקל רוזחי יינפ לעמ ורכזעבז קו/ישי ויתעפ לוק
 /יופיצ ייניע ודזככ ץראה לכ אלתש יממ ארייו בושחי

 הלבא 'פאנמ השאכ אוה יכ ע׳ג ז״ע ירה • םיבוטו םיער
 ןיא םימד /יזכיפשז •ןוא י/ילעפ אל הרמאו היפ ה/יחתי

 םיברב וינכ ןיבלי סא ןכש לכו חיסי אוה יכ רואיב ךירצ
 אוהש דע ויפב ואיצות םדא ן יחש ר'הל לחג ורמא דועו
 ןודא ימ'יגו ריבגנ ונינושלל ירתא רשא 'אנש רקיעב רפט
 לכש ךדמלל עדממ .תשרפב /יורו/י 'ה ל׳ביר רתאז • ונל

 'גנהש תאנ םשו הרו/!ישתיח השתח לע רביע ה׳ל רמואה

 ר.י1ש זנישלו ויפ רתיש רמאנש ר׳הל לע היאב /יערצהו
 ושפנב קבדנ /יערצו עגנהש ו׳שפנ תערצמ ישפנ תידימ
 הילע ןיזירכמז הנמיה ןילרב םישודק לכו הלעתל ה/יולעב
 יכ םינושארה זכ/יכי ארקי אמט אמטז ש׳תכ האמט איהש

 חכ אוה שיא רבכ לכ רועכ םיארתמה םיעגנ תיארמ
 רקיע םהש םיוגב רשאמזעכ אטוחה ארטרשא האמוטה
 ונימכ ןית יכ םשור סהב׳שענ ןיעה 'אמיט חכ ןיא האמוט
 היהש סיביטו םימילש םהש ןמזב לארשיכ ןכ אל ץצ:ח יניא
 תזמו רשכ 'זעכ םשור רכינו הצזח האמוטה החח סתשחק
 תכ םשפנ לעג/י אל השהקה׳סעמ/ינש הזה ןמזכ םעטה
 הברה שיש ףאו רשכה רועכ הצוחה תוארהל האתיטה
 תרהבה דימעת היתחתוץיחבת םייקנ המה ר״הל ירפסמ
 ה״ל רפסתה לכ תשש 'ר רמא םיחספב !רמאו • המשנכ
 יואר !רבחב רקש תזדע דיעמה לכו ר״הל לבקתה לכו
 ביתכו זתיא ןיכילשת בלכל רמאנש םיבלכל טילשהל
 ולא ן׳נעי • אישת אל היכ ירקו איש עמש אשת אל הרתכ
 ברחתלינה׳פכ םילוגלגה רעשב ברה ש'ק אוה םיבלכה
 הנירו ז׳העהמ המשנה תאיציב יכ יתדיחי ילכ דית ישפנ
 הז לעו ׳ימי׳ג ךלהת יפאו ךשוח׳וקמ שי הכה׳נחאלא׳ולעל
 'סתזשה /י!ער תייח סש שי הנמו •הכבה'תעב דכיע׳תאג

 םילשוריל הלעמל 'לועה רשי ךרד סש שיש יפל ךרדה תא
 עותשנה לכש הטמ לש םילשורי דגנ ןוטמ איהש הלעת לש
 םניהג ךרד׳כליהה תרחא ךרד שי1 סש ךרד תיליע יייהטה
 רבא׳וקתה הנה1 םיכרד םיפלא םישילשל תקלחתמ איהו
 'לועב שיש ר׳ע תייח ינימ לכ שי םיכרדה 'כ ולא ודרפתי

 אלש סיכרר ׳בה ולא סירמישי םילעוש םיבלכו תזירא
 ׳ורזיא ףוטחלותד־הט תיתשנ אלא הלעמל תילעל חינהל
 רבישה איה בלכה הנהו סשניע לבקל סנהינל הכילוהלו

 ןב ןיאב ־מ בשי רבוע לכ שיגרק ןשי אוהשכ וליפאש יפל
 ןהת־בכ ןהרתישל בלכה םלועל סימש ןכלו /יזיזי ראשב

 ירדעב 11 1
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 םיסח לע :חב #ורר ד קרפ
 םיבלכ תמיב ס הש סתיא הלעמל םג ןכלו ןאצ ירדעב
 סה המשנ הזיא האבש םישיגרמו םיאודשכז םירממ סה
 היואר איה םא המשנה סיפסזחן תויחה זא סימקי םיקעוצ
 הכו יאדיחי בלב דילי •שפנ בלהמ הליצה המשנה ש״ז 1 סהל
 אוה הלישכ איה סאו • 'סי הירא יפמ ינעישית יכ עי א
 הלעמל תמיא הלעמיסיכלכה ןמ התוא ריתשמ ךרבתי
 םיבלכה התוא םיאורו הנממ !ינפ ריתסמ אוה ךפהל סאז
 ♦יארשר״חל ילכקמהו ירפסמה לע ןאב ןרמא אוהו ל׳כע
 התוסשל המשנב םיעגופה ס יבלכה סה סיבלבל וכילשהל

 :ראב/ונש ימכ הלעמל ?יויחה ינככ

 ריזיל יכדמהש בתכ םילוגלגה יר1?10!31
 ן ינע היה הוו םמח ןבאכ לגלגהמ *
 לוגלג היה אוה יכ ןבאל יהיו רמאנש ןכאב לגלגתנש לבנ
 ימסב ובתכ יייאס ירזגו ויפב אלא וחוכ היה אלש םעלב
 י״ע א׳עע יריב לארשילש ןימחרסימזי׳הל רפכתהש
 ארקיו ארקא זהובמסאו חבונ רוחש בלכב ונח ות 1 נישלמ

 חכינה ןישלמ אבי עדה ןושל ת״י היל ומשכ חכונ ה׳ל
 העיריה הרצק ןהו ןימחמ יפ לע חכונה בלכב ונושלב
 שילשל עיגא אלו ילילפה ןזע ראב ח ליבהמ הנסק .תחאה
 דומלתכ כיראכ ורואיב אב רשא ובש ימיח רואיב עיברלו
 רשא רפסמי ן יא הדנא ישרדמבו תימיקמ המכבו ןיכרעב
 התואי ןכ יב הנס • רסומה ירפסב םרמאמ יפסאג רככ
 םתדע להקכ םימיה לב וז תחכיתב דוקשל לארשי יעורל
 הזב םתחכות טרי גחב גח תינלה ישידי יב ימויבו
 לע גחב טפשמב סיהלח איבי הלא לכלעיכסיעידויז
 רמאמכ ויח םימשה תא רצעו !ירכועכ היהי אוהו סימה
 זמכ ימס ןושל סימעזנ׳יכפז םשגלליחת ןופצ חוד בותכה

 :בושל בל סמיי יאטחש הכשחמ ובשחי ילזאו׳אבתנס
 ןיא אנטמה בר רמא אליש ר׳א םב בותכ ףן?ןן
 םינפ יזע ליבשכ אלא סיישענ הריבנה *
 חנוז סשא חצמיסיה אל שוקלמו םיביכר וענמיי רמאנש
 לכ אנינמה רימא סש ש*מכ תירומחה ןמ איהו ךל היה
 ח:מי רמאנש הריבעב לשכנ ףוס םינפ תיזע יל שיש סדה
 לשכנש עודיב למא קחצי לב ןמחנ'ר ךל היה הנוז השח
 דב אבר רמא ךל היהי ביתכ אלו ךל היה רמאנש הריבעכ
 זעה׳אנש עשר ותורקל תימ׳ינפ ?זע ול שיש םדא לכ אנוה
 זינפ זועו'חנש ותאנשל תימ׳א׳חצירב ן״ר וינפב עשר שיא
 ימה לארשי ינכת אל׳יניעבגהו׳נשזלמאלדעהפכו׳יכז׳נזשי
 המיאב שי 'ינמיס ג דח רמא םינפ׳שט םהל היה אלש לע
 'בדהל ףאר וללה׳יס׳ג זב שיש לכ ח׳גו ן ינשייבו ןינמחר וז
 ןיא 'פכווב קבדהל יאר ןיה וללה ןינמיס השלש׳וכ ןיא ט
 ׳ואמ׳שת ילא דיסחה ש׳ראינת תע אלב וטמוק רשאןישרור
 ארבנש םדוק תיאיכ הל זטתיקשתירח העכדאי םיעבשו
 ןלתשו םיעשר תייהל םידיתעש ה״בקה הפצו סליעה

 :רודבש םינפ יזע ןה ןהו רזדו רח לכב

 וניבדו

 וארתשכ בתכ םילוגלגה רעשכ שורקה
 הש ט םהל ןיאו םינפ יזע םהש םדא ינב
 המהב לוגלגב ויה לוגלגה הז םרוקש ועדת זא םדא ינבת
 םינפ יזע םהו השט׳זמהבל ןיאש ומכו תואמט ףיעי היח
 רחא סיכלזהו םהינפ לע השוב היסמ ןיא םהל סג ןכ
 חב ל״א ב׳ע ה״צ ףד סיניקתבזכיע ןושארה סר מל
 ןאמו תשלב ארי זהיא אדו תשט תיא הורע תיאר רתאמ
 ארוט לע יותהבא ילגר ודמע אל יאדט תשט היל תילד
 ינב קניא לכ ליז דמא ז״ט ףד םירישה ריש ת׳זבו׳שו יניסד
 לכו יתאד׳מלעל אקליח והל תיליפוסכ והב תילד אתלע
 ןויתאכ ילכתסמ ו׳ה דכ לארשיב והב ווהד׳חצמ יפיקתןוניא
 ן הז׳זכו היבגל ירכתח יזה לודג ן הכר אציצב׳שידקאמשד

 ינב ןקזכ רענת טהרי םינפ יזע׳בראמ טר הז רחב תע
 ןימיה תייצמ אלמש יט תייצמה ןמ סחעונמש םדא
 ימכ בהרי ׳זלקכ סהל ת;מיד תחותחש ימ דבכנב הלקנהו
 רשא ךכ ול אתלעש רחל יוא ת< רומחכ זילע תיגוד תילקש
 ונמריט ונ״ואמ תיב ןברחל שזיו הלתת היה אוה הז ןיע
 'פכ חיגה 'ימכח רשאכ םירזל ינתמיא יפ>י המשל התיה

 אלש ליבשב אלא םילשורי הכרח אל אלוע רמא יבתכ לב
 הבעית יכ ישיבות רמאנש הזמ הז םינפ תשוב םהל היה
 אלא סילשירי הברח אל קחצי ר׳א ושוב י אל םוב םנ ושע
 ביתכו ןהככ סעכ היהו רמאנש לחגז ןטק וושהש ליבשב
 םיבשוי ונא זז הכיסבו" • ץראה קיבת קטה הירתב
 יכ הזה אלפנה ןמזה לכ דע הזת ליחה תילט *יכשחמב

 יזע םיש ןמז לכ הנכי אלש ו׳ק הז ןיעב סלשזריברחנ םא
 םיכלוה םויו םק ידימ תילבי ת׳איר וניניעו וניעב סינכ
 תאזו •ןזא ילעופ תשגר רודבש םינפ יזע םירבגתמו
 ידימ 'סמה טבש םדיב רשא לארשי יעחש לארשיב םינפל
 םישנאה תטל רכשל סלוק רפשב ומחי יתבשב תבש

 םישנא סזר תשו ן ידיגב ןישק םירבדו הלוגמ תחכיתב
 רחאמ סירסה הנרמאת הזה םזיהו המי סחי סיימיאה
 זייכזמ לכל בישהל םכבל תימיזמ ולגי בל יקקח םילחגה

 םהל רמאי שחק םלט הדעה לכ אלה רמאל ינעי וינפ לע
 הפילש ונושל הדחברח!׳דעת ךותמ סיקל׳א אשנתי עחמז
 ךחרהז 'חיגכ םישק םירבד לארשי תיבל דיגהל הרעתמ
 םהל הבנז הבוג רשא םישנאה ישאר יתמכ לע םילענב
 ונעי ׳ה יע תא סתידמהככ עחמ םהל רמאי יכ היהי

 ןמה ונילע טפושו רש שיאל ךמש ימ רתאל חנמ תיזעב
 לכ אלה ךרבל תלכא ונתמ לוכאל 'ה החצ רשא םייח ץעה
 ןניא1 ומצעל ךלת שדקמו לכיה תושעל ליכי לארשי שיא
 רשא םימד ישנא תחיש איה תאז ץ1חבת המלשהל ןיכירצ
 ־םליג ינב םהיתושנ לוקו םהימד לוקו תמיגב יתעמש ןליק

 יכאלמ תטרעק ףרחל םיפוריחו תמע לוקב םיקעוצ
 שרח ןתפ זמכ םימוטא םנזואו :םירירמו ת סמ סיהלא
 ןיתחותו םיהלאה יקיח רשא סייפיש לש ןליקב עימשמ

 !שורדי



 בפ ם־סח לע גדב 0חר ר קרפ
 *׳ןיכמ ןיאי שיזד ןיא• אליינמי אלזא אע1אר אמעי אעראד תיעגא יהו^ייו זעפזרי ילא םלוע ידומע יאאכז • ושילדי

 :םימשגש זניבא לע ןעסהל ונל שי יע לע ויציא תז*י ךלשיתי ליחא ינימי שיא בישי ?א םירירא םידז
 םירצענ םימשגה ןיא אניטק ר׳אפשכיתכ *ךןזן תואיר ךכש םיניעל יזאןיצל טפשמ ץיצענצתחת ראשכו
 סיתלצעב רמאכש ;ירית ליטב ליבשב אלא * יתחיש המיה תאז *דועמי • תיעמיס ךכש סינזאל ייא
 ׳ריתכ יקסע אלש לארשיכ היהש תולגע ליכשב הרקעה ךמי בישא תאז 1 םיארא ן ילע רב־ימפ ימתי ימ הימרי רמאמב

 סאז יתאנש ינע אלא ןת ןיאי ךמה׳בקה לש יאנ׳ש השענ 'ימשארל ןירכז ןיא אלה תובא* יגנא ביטה רתאל יבל לא
 ־!אזאראל המעיאכהמ רמא ףסוי בר ■קרעמ איה ךמ הלילה לכו םויה לכ ריממ הכלב 'ה שא סב הרעב רשא

 הרימ אלא ריא ןיאז רהטתו הרבע חזרוסיקחשכ איה ריהב עברא מייקכ הרמ רבדל תיאבצ ה תאנק הצפת אל
 יכמ םיקחשב אוה ריהב ריא הריתי היצמ רצ יכ רמאנש תילגל םהילע םסרפלו הניכש ינפ ן ילכ קמ ןיאש תימיכ
 ן ירוהב ןירזהכ השענ עיקרש העשב ׳יפא לאעמשי יבר יבד המי ־ תישי רימש טעב ז הביתכ םתאטחו להקכ םתער
 ןיא ימא יבר רחא סרהטתי־תרבע חזר רשמי לט דחוהל ׳יככלה בוחו ןחוב ןבאהז לידגה ץילמה ירחא אכיש םדאה
 הסכ םיפכ לע רמאנש לזג ןיעב אלא םירצענ םימשגה םירבחמה בור תמדקהמ הארנכ םיבר ןכי םימלש סחליז 1
 רמאי ׳יכי סמח אלא םיפכ ןיאו ריא הסכ םיפכ ןיעב ריא 'ישדחש התע סג תמי יידה ימיזיבח ונחבי םכיתב רשא
 םא לקלק םינפ אל איהו לזרבה ההק סא ר׳מ ימא יבר הלאו׳ ינשי סג םישרא התיחא לא הרצ תייכזח זאכ כ ירקח
 ליבשב דטתי לט דירוהלמ לזרבכ התיקש עיקר תיאר ינפמ ןשיי וננובתי תיינימיקש רע םינושארה לעףיסלמ
 ךישי םא ד״מ יתא יבר רחאי ןילקליקמסהשרזדת השעמ לשמ ׳בירמ םיי םוי תללקי התרבח׳חכשמ וירצו ואיצוי שדח
 זילע ןיכתשת םימשהש רח תיאר סא שחלאלבש׳חנה רזע ׳תדיש ילע׳יתכ רפס גתכ יתאב נה יתימא זא ירבח
 ןיאש תישיחל ישחול ליבשב רוכמי לט דירוהלמ תשיחנכ המכ יאח ירחא יתיאר רשאכ יל יו זבי זס יב סג ריבג לע
 םיללפתמ ןיאש לע איה םירבדה טשפש ףאי רידה יתיאב רשאל קר הלא ילבד ויהי אל ספא ןכא יב םיעגופ ןיאנק
 הת׳אה יתרת מ*ש שחל ןושלב היקפאדח מ'מ רידה לע יבהזאי׳ה תאריו תעדי המכ" הל׳אילמה הפיה שפנ יתא

 י״ע תיכרכ ח״י תר1 א שישכ םר ליקב הדמואל םתלפתב רפיכ לכ ינפמ בישי אל 'ה תאריב זזיירת רשאו ׳ סינא תיילל לאישי תילילג המבכ תחפסמה התשפש :ומשאי קידצ ׳אנישז תחכיתה
 יכ םינפ אלו ףייע הילא ונפ המהי םימכח תנקתכ נ'ש יזע ויביואו ייתיחכיתכ חילצי הנפי רשא לכי
 תאת םחלשל רהמל סכרקכ .רשא ףוספסאה שא סב הרעב עחייי םינפ יזעל שיר1> אי הז יכחלי רפע רידכש םינפ
 השירק רמיל םר ליקכ התצקמ הלפת םירמיאי 'ה ינפ ונתיי יאטחש לע בושל הכשחמ טשחי ילוא ברה סשניע
 לוקב אלו שחלב אל׳יקמ הל ןיא יזכ׳לפת יכ שחלב׳תצקמז איה ביט אל יכ שוחי 11 סהמאכישי ךכ ינפמ סאי בישל בל
 תיערגמ ׳כ א!׳'ימכח ׳נקת לע 'ירבועש דבלכ ?ז אלו םי רידי סעכ סיצצנה ירצ תאמ יפדרנ םליצ רשא זיתיכאמ
 ףוצרפ דוסב תינב הורשיא יכ םיתש תוכלמכ םרצת ינתנ רקש םנח סמח יאנג לש תינושל ׳דכ בייאה ארק ה׳עה
 :ברה ש׳מכ 'ליפתה רזח דיסב 'ינפב'ינפ *ידח לא ׳בישהלו ינזאנש שתח תאנשז יכר ם יכיזא האר ביתכד סמח םקיר
 ׳ב םהש שריפ ס״צר ףר סחנפ תשרפ םירבו ןיבייחתי יאכזה תא ןיכזמה ןיניידהתא סיאנישהזלאז
 רימי איה הריתעה תיזחנז סידיחיי זמצע םייח יכייאי ׳אנש רקש סמחה תא שקכל ידכ בייחל
 הלזעןמאד הכרכ לכ לע ןתא סיניעש סריקהמחכישת םהש ינפמ םירשכה תא םיאנושה ילא לקש יאנוש וברי
 'ראשכ הז דוחיי אצמנ ןיאש המ י״הנחהאיתימש 'כ ןינמכ לעי ביט ערה לע רקש רמול םישקבמ סהו תמא סידמיא
 יפ׳עאז ינדא ייוניכב םשה ריכו מ איה ירהש שחלב ללפתמ םיאנושה ולא םקיר םירגובה ושטי רמאנש םקיר ער ביטמ
 דחאכ תטלישמ תימש ינש ןיא מ*מ ה׳יוהב יתנייכ היהיש םלועהש רמזל איה ידכ ןייר שיז ןח םי סירמיא םהש ח״ת
 דחאכ םידחייתמה 'תימש ינשל זמר איה ןתאב לכא םיאנישהזלאסנח ינימחליו יניככס האנש ייכדזססח םקיר
 ןמא הנזעהלחגז הרצקכ םש לא תכישמ רתזי דוחיי אצמנ הרזע זנניכיז ןזצזרי ןזע ילב רמאנש רבר אל לע םירבחה
 'היפנכו סהינפז׳תילצכ ה׳יהי י״נדא יבגל ךרבמה ןמ רתיי 'ה הליח לשא הכמ לכי יליח לכ סנ הנה הארי יתארקל
 'א בירכ ןיפרגב י׳נדא םש לבחל ןיפנאכ ה״זהי םש לבקל ילחג לש ןכחב ריאה זחאי םימלועל היה רככ הזה רחב

 אתילצ צ'ש לזח דכ לבא הזמ לקמ דחא בירנז הזמ הצקמ ה׳עה דוד בירעתי םיכשמ היה םהילעו םינתיאה לארשי
 ןירת ןחב תפמ ןמא תינשה תרבחמכ זהיאןמאהניעז הזה רחב בילעל יתמחנ תאז ׳התו רימאכ שרדמה תיבל
 תחא תיאלזלה תיליבקמ אתימדקכ תינשה 'רבחמכ ן המש סינישאר לש ןנריפצ הכוס יכ יכרכ תייהל דבעל יח רמאל
 היהי ןמאכ לכא ןעבצא חשקןיניאד םישרקב תחא לא 'יננזאתתכ ייה המה דימלתה ימכחיסינחחאלשןסירבמ

 :כ״ע התיחא לא השא תירביח היכד דחא ןכשמה איימיכח טתונתדמח תיב ברחש סיימ םרמאכ הלא לכ לע

 תלפתה רטנ חילש תיזח יכה״לאבסשמ ןד^יד ^מעכ אחימלתז אחיהלתב אירפסי אירפסב יוהימל
 איה 11 2 אעראד כ אי



 םימה לע גחכ שורד ד קרפ
• • 

 ירהש השיחלב ללכ/יהשכ םדוקהמ חכושמ דוחי אוה
 דיסחה הזכ ־ץראה לבכז׳טו הזמ הצקמ ׳א בורכ םיכורכה
 ישחול ליכשכ הז /ימיעל לכו • השחקה רעשב ד׳אדה
 לא ונכ אלש םר לוקכ ה/יזא םירמואו דחכ ןיאש /יישיחל
 םהמ ענמ/י איה ףא םינככ סינכ הבישהל דוכלמה דובכ
 הרמה איה ךכ רשא רשמ ן יאו ל ט ןיא ה/יעפשה יביכר
 אנתז יסוי יבר רמא אינ/יט׳נ ףד/יומ ירחא רהוזכ ש׳מכ
 אסיי 'ר ש״דד היתקל ז/יא ארטמל אמלע אכירצ הזה ארח
 ׳רל ימחמל ליזאהוהד והזחכשא איירבחראשיהיקזח׳רו
 הנה /יזלעמה ריש רתאו ח/יכ ןיל אמחד ןויכ י״בסחנכ
 םיחא /יבש יאת דקי סג םיחא /יבש םיענ המי בוט המ
 דחכ דח ?והד א/יעשב ויחא לא שיא םהינכו א׳רכ דחי סג
 דכו םיענ המי בוט המ כ י/יכ ןיכנאכ ןיפצא {יחיגשמ
 א/ישה ז ׳1כו אמלעל יוואבקונ ןמ יוכנא ארי בדרדהמ
 רמאאבקזנכ אירש אל ארכודדלע ןז/יי/יא ןו/־׳אד אנימא
 רדה/ייד אנלכ/יסא אקוי יאהד טי/י יאבג ן ?/יי/יא אדל יא
 ימשג/ילעו/י יכ הנה כ'ע ןיכנאכ ןיכנא ירשמלאלט
 לא שיא םהינכ םיבורכה /י־יהכ היהי הכדנו הכרכ ןוצר
 שחל אלב שחנה ךשיןכיעלי והער ינע דחי שיא ויחא

 :רומאכ

 'הרדוכא דח ר״ה ב/יכז לז ד״כק׳יס י״בה 3 ]"131
 ןשיש ןכ םהרבא ר׳ה םשכ חכה/ילח/יב

 ש׳י /יחא לככ שי םזי לככ ןיללע/ימ ונאש /יילע/י גש
 ללע/ימה רכש לודג המכ הארו/יוכרכ ן״ז ןיליעו/ייכרב
 ול בשחנ סהמע ללע/ימש /יחא הלכ/יב יכרטצהסע
 י/ילכ/י •דציכ דיחיב םירהצו רקבו ברע ללכ "תכ רכש
 ריזחמ ריבצ חילשש דועב רבדל אלש סרא בייחו ט׳י שחלב
 ט׳יירה הנועכ עמושו הי/ייכרכעומשל ןיוכ׳שז הלע/יה
 תכרב לכ רחא ןמא /יינעל םדא בייחו /יירחא/יסרכ
 איה ירה ךרבמה ןמ ר/יוי ןמא הנועה לודג ליאו הכרכו

 /יחא הלע/יכ יכ אצמנ */יורחא/יטרכ ט׳י ךריב וליאכ
 ן׳ז רכש זל םינ/דנ הרזחבו שחלב הנק/יכ רובצה סע

 :ל'בע 'םו /יזכרב
 רן>ול חהזי םיליכשמה בבל ישנא הלא לכ לע י3
 ו״ח הכרה הבזט דבאל אלש הנק/יב ס/ילכ/י
 חילשה סע׳ימצתוצמ וליכה הרשע /יסנכה /ייכב שיש לכי
 שיש לכ ןכו • הרזחבו יאשחב הרמזאלמ ורבעי אל רובצ
 אל בחהו ליאוה זללע/יה רככש ׳יכא ןמא ןינועש הרשע

 'ידיסחה ׳כסב כי/יכו •'לכ/יה רוזחלמ חבעי אל וללכ/יה
 'יעיעכ׳תצע ןיארתו 'סנכה/ייבב׳טשזיה לעו ל׳ז ח׳י ׳יס

 בקעי /יארק */יוא אלו דמאנ ׳הילע דומעל ןילוכי ןניאש
 לכ יאל א/יזלצ ןדיעכ 1 יאל אל אמוי לכ לארשי יב /יעגי יכ
 ףיע וניאו /יזכציל ינעל וא דיקעה ינעל קושכ דמיע םי יה
 שידמ ירבד ןה ןהו ל׳כע דומעל לטי וניא הלע/יה /יעש:*
 סיאק בקעי /יארק לייא אלו ח/יכ קחצי יכר ליז הכיא

 ן-רע

 ןורט םיחק יאל /יא יאמק ייילצו יאל אלו אמוי לכ ןחט
 אנא תיל ־ימא אוהו ילצו א/ייא ירבח ל׳או יאל אלו אתיי לכ
 דע רקסהמ לעבה םשב יאלקיו 'י/יכ המ לעבה לצא ליכי
 'רעה הזב ידו • כ״ע לארשי יב /יעגי יכ יוה 'זכו םירהצה

 : ה'נ1א/י ול רשא שכנ לכל
 י/ילבהל זמר /יושיחל ישחול ןיאש רתאמ ללכב שי 02
 סלוק 'יעימשמו יאשחב '/ילע/י רמול 'ירהזנ
 /ירדה ילסוכה םירבדהמ הזו 'דיצכש /ילזזל ח״י/יליע/י3
 '/יולצ ילצד ןאמ ל׳ז שגיו /ישרע רהוזב אב רשאכ הלכ/יה
 א/יילנב הילק עתשימל היל ןירטצא אל היראת ימק םקז
 סימ עמ/ישח אל הי/יולב הי/יולצב ה׳לק עמ/ישאד ןאמו
 אד א/יולצ יהיא ןאמוא/יזלצזהיאאל אד א/י1לנד ןיגב

 ןיגבו 'זב זהיאדמ/ישאד אלקכאיל/יד 'ואלכ לק אוהה
 אלא הי/יולצב הילק עמשמל שנ רכל היל ךירטצא אל ךכ
 א/יולצ איה אדו עמ/ישא אלד לק אזההב שחלב האלצל
 אדעמשנ 'ואלב לק עמשנ לקהו ׳יסו ריד/י הלבק/יאד
 דכע/יא דכ ליבק ה'י קר יאשחב יהיאד א/יולצ יהיא
 לסי וניא סא וליכאי כ'ע /יזאי אקדכ הנווכו א/יזערב
 ונזאל 'ימסהל וליכאי יכה דכעיתלךייא אל יאשחב ץובל
 זמנע אוה וליכאש הילק עמשמל רתאק־למריסאד עמשמ

 עימשמ אהילוכיא/יפסו/יב א/ייא יכהו ולוק עימשי אל
 רהוזב ןכו עמשי אל הליקו הנחכ זשריכ רככ וינזאל
 רבד'ינד1אל /ינ־ת/ישא א חילצ אוהה יא ל׳ז להזייו /ישרכ

 א/יימדקכ עמשד ן אמ רב אליעל היל /יייצד ןחמ /ייל שנ
 אשנ ינב א/יזלנא׳ההלןזעמשיארממסאליעבךכןיגב
 אלמו האליע אמלעב דחא/יא א/יזלצד א/ילמד ז/יז
 ב/יב ןכי • כ*ע עמשימל ךירטצא אל האליע אמלעד
 ברהו • ש׳ע רהזזה ירבדל שוחל יוארש /ייבה קדב רפסב
 איערב ךא ב/יכ! הז לע דמע ה׳ע ונאדנזלסחנמ
 גמ/ישי אלד יאשחב ילצמ דח לכ א/יולצב חמא אנמיהמ
 יל הארנו •ש׳ע׳טזרכח יבגל הי/יזלצב היליד אלק
 מ>א עמש םאו ומצע איה עמשמל ךירטצא אל ושחיכ יכהר
 'רבדה ׳ימשה אלשיפ״עא שנעצ י/ילו!ל׳ימשה סא ךא׳נענ

 ימא אלו הילקעמ/ישאד ןאתי׳תאקד ימנ׳קייד לוקה קר
 םיטמ םניא ה׳ע ה/יע םיבר ןהו ב׳עהילקעמשד ןאמו
 סדתזעכ ס/ילזזל ןל1ק םיעימשמו םימכח ירבד עומשל ןזא
 הדער >תגכי רשא םגפה לדוג וליכשי ימכח ולו ס/ילפ/יב
 םימשכ סליק עמשי ילבמ םשנוע ידעלבמ יכ סש ס/יז חא
 'יניתמה שדק ירש ללחל ופיסוי דיע ס/ישקב ׳ואלמל לעתמ
 לכןיעטזחז ןינדזאד ןוהחאמ ןוי/יאי?טרקו הלכ/יה לע
 סיקמב ס/יוא ןיקרזזז הרז/יבש/יחכזאז הלפ/יה ירבד

 יכ כ/יכ ה״הלז י״ראה שחקה ועברו ןישרקזמה ילספ
 /ייפילקה /יזיחא םשש י׳הנב אוה דזחייה וא שחל /ילכ/יב
 /יזיחא סחג/י אלש שחלב הלכ/יה /יויגיל ךירצ ןכלו

 אוה דוחייה זאש ח׳יה /ירזחב ךכ רחאל הכ סינזניקה
 /י״גחב



 םימה לע גחב ^ורד ד קרפ
 יריגזסר ליקכ התלא םירמוא ןכלי דחפ היה 'אלת׳גחצ
 תורימזב 'יפא ילוק עימשמ היה א3 איהש חקא י״דאה
 סרא ינכ3 עירזהל יזארי טעק ילוק סירמ היה תנשכ ספא
 סע זקשעתהיכסרי קשיעמ ולדחי ןעמל רכרה שניע
 ךושי יכ תחממ םשגו 'יביכר זעכקיו ןרה ינבל תילעתה
 'תרפסב אלה יאקקד יאמק ז'ע וחווצ רבכו שחל אלכ׳חכה

 : הכוראב אבי ה״ר יקרפבו
 םירצענ םימשגה הפונח ןזעב הטוסב ורמא
 הירתב ביתכו ךיגונעתב ץרא יפינחתו רקאנש *
 'דעה לע שיא ץמאתי המכו המכ תחא לע םיביכר וענמיי

 'תשא לע סימה לע ןחינ 'לועהש גחב יתדע להקל שחרל
 ע״ג זיע דגנכ ,םימכח והזלקש רשא אוה בר יכ הפונח ןזע
 ו "ע דעכ הלוקש איהש הפונחה השק הדגאב ש*מכ ד'ש1
 תעית ה לא רבדל ףנות !שעל ביתכד ןינמ 1׳ע רישו ע׳ג
 םיעותעת השעמ המה לבה יתאנש ז׳ע אלא העות ןיאו
 ףטח אלה'וכז יתשא תא שיא חלשי ןה רמאנש ןינמ ע׳ג

 ןיעב? 'ימרכ ץראה ךנחתו ביתכד ןינמ ד׳ש ץראה ף:חת
 לע היוטנ ודיו ץראה לע !תמח ךפוש ה׳כקה הפוכת
 וירוחב לע ןכ לע רמאנש תינמלאז סימיתי לעי םירוחבה

 ורמא הטזסד יששכ? ערקו ףנח ולס יכ'וכז'ה חמשי אל
 אנאת יכז ירכנ שיא ךילע תתל לכות אלל עיגהשכד הלע
 לארשי לש םהיאנוש זכייחתנ העש התואב ןתנ יבר םושמ
 שיאה דרחיו 'זכוךלמה ספירגאלול ופנחש ינפמ הילכ
 ךלת היהש יפ״עא לארשי ימכחל התלע ךכ סא תפליי
 תא םיפינחמה בל יפנח טפשמ היהי המ סימש אריו וינע
 לודג יכ ןוהב תדע אל סיהלא תארימ חיר רשא םיעשרה
 ןב ןיעמש השעמ ןרכז ידימ ךנויער ןולהכיו םרכש םיכ
 יאניד 'ירבעד לודג ןהכ ׳פב אבומה 1!רשי יתכח םע חטש
 1נת םימכחל חטש ןכ ןועמש !הל רמא אשפנ לטק אכלק
 הירדש אשפנ לטק ןדבע היל וחלש ונינהנו זב םכיניע
 הרתא וילעבכ דעוהו אכהל ימנ תנא את היל וחלש והל
 ןועמש ל׳א אתא ורוש לע ד מעיו רושה לעכ אבי הרות
 התא ינפל אלו ךב היעיו ךילגר לע דימע ךלמה יאני ש׳ב
 'תאנש דמוע התא םלועה היהו רמאש יק ינפל אלא דמיע
 התא׳מאתשכ אל ל״א בירה םהל רשא םישנאה ינש ודמעי
 עקרקכ ׳ הינפ ושבכ ונימיל הנפנ ןריבח ורמאיש ומכ אלא
 חטש ןב ןועמש ל׳א עקרקב םהינפ ושבכ ?לאמשל הנפנ
 דימ סכמ ערפיו 'ובשחתה לעב אבי םתא תובשחק ילעב
 ליהבמ ערואמה הז הנה יתמו עקרקב ןטבחו לאירבג אב
 ויקו ש״כ ךכ לארשי ךלמל סא עגנה וב רשאל תינויערה
 ילעופ תשגר עשר ישנאל םיפינחמה דומלג ףנח תדעל
 ןיאב הבשי עתפ קפס ילב רשא ןימרכ תימיו סיאילמ ןיא
 זפסיה רשא םינויבא תושפנ םד םהילע דקופו אפרמ
 ה טסב ש״מכ םליעב 'ה ףא ןורח המשא הפונחה ןזעב
 יפנחו ׳אנש םלועל .ףא איבמ הפונח ?ב שיש םדא לכ א׳רא

 בל

 אל רמאנש 'עמשנ יתלפת ןיאש אלא דוע אלו ףא !תישי בל
 :סרסא יכ יעושי

 היאת רפסב ליז ינקז יבא לודגה ברה בתכ )
 "ינעת לכד ל״קד ןויכד רמיל הנזוכהד׳יניעל
 !דמלי תעמשנ הניא לאדשי יעשופמ הב ןיאש הלפתו
 תעמשנ יתלפת ןיאש אלא דוע אלו רמא ךכיפל הנבלחהמ
 הניא ףנחה הז תלפת התיה לארשי תלפת ללככ סאש 'יפ
 ידכ םיערו ׳יביט הלפתב ןניעב אמלעבד ג׳עא תעמשנ
 םיבוט ךוכרבי תנשמב וניגשש ימכו רבדכ הנבלח היהתש
 שריפש ימכ ללכהמ םיעשזפ איצומש םישת תינימ ךרד ז׳ה

 לארשי יעשופ הז םוקמ לכמי • םש ל׳ז תופסותהו י״שר
 הנבלחל ינהמ אל הפונח ט שיש ימכ לכא־תיריכע יאשד
 אל טקנ יכהלז ללוכה ידי לע פא תעמשנ יתלפת ןיאי
 לכמ בל יפנחו םיבר ;ןושלב חתפש ףא1 םיבר ן ישלב ועישי

 וודי הז לעו דיחי ןושלכ ארק הילט טקנמל יצמ הזה םוקמ
 וליפא הפונח ט שיש םדא לכ א״ר רמאו (םיוודה לכ
 עשרל דקזא רמאנש ותוא ןיללקמ ןתא יעמבש םירכוע
 לכ א׳ר רמאו סיחיאל יהומעזי םימע והטקי התא קידצ
 םירמואה יזה יתאנש סנהיגב לפונ הפטח זכ שיש סרא
 רק סימש ךשחל רואו רואל ךשוח סימש ער ביטלו בוט ערל
 ן ישל שק לטאכ ןכל וירחא .ביתכ המ ימיל קיתמי קיתתל

 לפונ ףיס עשרל ףטחמה לכ איראז הפרי הבהל ששחו שא
 הדנכ השיאמ הפטח הכ שיש הדע לכ א׳ראי ילטו חיכ
 דבכו הלוג ףוסל הפונח הב שיש הדע לכ איראו ילטו
 ינפ תולבקמ ןניאש תיתכ ׳דמ תחא אוה רשא ןלטק
 הכהאב אב רבכו אבי ףנח וינפל אל יכ ביתכד הניכש
 יתאב הפו תבשד ו׳ס קרפכ הזב הליגמ תחכית
 זתעב!רבד םיחיכומה ינפל םירבדה ךורעל הרצק ךרדב

 • זשזרדייכסעל
 םנ רשא ת׳מא תילמב קיזחהל םהמ שורדי *ךך1/ן
 ׳שאכ סימה לע גחב ׳פשמב 0יה1י איבי הילע
 ליבשב אלא םידרוי םימשג ןיא ימא ריא חיגה םימכח
 ףקשנ'ימשמ קדצו חמצת ץראמ תמא רמאנש הנמא ילעכ
 תמאה ,ןמ תכשמנ הנימאה תדמ יכ םינושארה ובתכו
 ךרטצי סיהלאתברק ץיפחישימ לכ ךכיפלו היכקה אוהש
 רמאנש ן ינעכ ונתמבו ואשמב הנימאה תילמב גהנתיש

 'בחתמי ץראכ ןכוש התאשכ תולכ הנימא הערו ץרא ןטש
 לאו הנימאה םע רבחתה ןתמבו אשמכ םדא ינכ םע
 ןינע אוה תאזה הנומאה ןינעז םולכ םהלשמ רוקחת
 יואר יכ ןנובתהל םדאל ול שי לכשה ךרדמ יכ לכשימ
 דבכו זתלזזל שיש המב םולכ ול ןיאו ?לש תא יל קיפסיש
 ללכ הרות סהל ןיאש םלועכ םויה תיצרא שייכינעמס
 לכ םע םנתמו םאשמב הלחג הנימא סהל שי לכשה ךרדמי
 ןיכלזהו ׳א ׳וקתב םתוא ןיחינמי םתרוחסב םיאב ולא םדא
 ׳תיוזיס לע ףסכה.ןיאינותו רוזישה ילעכ סיאב 'זימל סהל

 םא;



 םימה לע גחב שמר ד קר•
 ןיחקלל 163 םאו ףסכה קחקלל םימדה ןרע סהלבטייסא

 הנימא ינפמ ןכ סיסזע סכזרז ףספה ן יחינתו ס/ירזתס
 3ארשי3 סיחיצית ליה 'א הפ 03>פ םיאיבנה הנהו • פלכ3מ ^יג׳נייא ינפמ אל

 ימריליחפהפחא סרפכו הנומאהפרמב
 המש יפ3 הנימאה /♦1קכ ס/יזיז /ילנברקח ןיגעבה׳ע
 הנימאהז ללי וה פינכרקת םה3 זיהי ןזצרל א3 יכסעידיה3
 יפ0 ספי/מ3זע ימאו השרפכ 3יח/יהש איהי םהמ /ירדענ
 לע סה ה פיכברקה ופיסזיש ׳ ו3כ רשפ ז3באי םכיחבז 3ע
 הפרה רשב ז3כאיי םמצעל לסאל סי3י/לסהש םיחכיה
 ׳/יתש יזיזו םלדי הנומאה ן ?רסחכ הזה סעכה 3כ יכ ראיב י
 איבנה היעשי ןפז אהיפמ ה/ירכנז הנימאה הדבא השרפה
 אריק ןיא רמאש אוהו /1למאה /ירמב 3ארשי םישאה ה״ע
 הדה איש רבדי ?ה/י 5ע חזמב הנימאכ םפשנ ן *או ןירנכ

 אב ימא ר׳א ׳מנכ סש זימאי םיבר ה3אכז ןיא רבדי 3מע
 היהש רמז הדלוחמ ןינמ הנמא י3עכ םילודג המכ האר?
 'שסיקמ ה/ייהז המא פט3 פפלזה הפיהש׳הדעמ הש/מ
 עיגהשכ בזשיי א3ב הב3הז ךרדב ע/יע/יז בהזו ףסכב
 י3ד 3בח? ראב ה/יאר היו3 ה3 הפיה א3> האמכ םויה יכח
 פילעיל השקכ ׳פפשש רחא3 רטל הדריו הלשלפסנ רושק
 ׳י3ע רבע ה3 עישימ ןיאי הרענה הקעצו הפכב ה3כי א3ו
 3םיהיה א3ו ץיצהו ראבה יפ 3ע רמעה3וק עמשי םדא

 ינבמ הרמא ןיקוזמהמ זא /יא רדא רב ןמ 3יא ה3 ןיחכה3
 ןגיט המ רמא י3 העבשנ ימעיקקדו/יפ ׳3יעבשהסדא
 הרמא י3 ׳אשנפ ך3עמ ינא םא דמא השעמה הרעס ןאכ3
 הפא סע הזיאמ הרמא דימ ה3 קקדזה3הצרז הלעה ק
 שהק םע ?3 הרמא פיני3פ /יחפשתמ פיני3פ סיקתמ 3 א
 'ושע3 שקכמ ה/יאי 3ארשי 3כמ ה׳כקה ךב רחבש ךפ ותכ
 ינאו ימאי יכא 3נא אכ הב יפכ י ןישחק א3ב המהבכ
 ה^יהז דע היהי ימלמא הז3 הז פירב ונפנ ה3 /יסלאפק
 םידע הז רובו זז הדלוחו םימשה ה3 ׳מא ןדגנכ הדליח
 הרענה טרדלדחא 3כ ט3ה הזכ הז ןיבזכמ ינא ןיחש
 קלא פנאממ הפיה העכפש ימ 3כז הפנ ׳תאכ הדמע
 ידגבו הידגב ערקו הטושכ המכע הגהנ הב ?קרחהש ןויכ
 הינפמ בעשכ איהו הכממ םדא ינב וענמנש דע הכ עגמ
 ופקנח ןב הד3יז הדבעפנל השא אשנו הבזעו החכש
 סא יפש א הרמא ריכ3 3פנז ןכ הר3ד הרכעפנ דועז הד3;ח
 הפימ ופמש זשכע יפשרתה סיפמ ויה םדא 3כ פ׳תכ
 'שרגפנו ׳שעתה ה3 ה3גךישעמ ילרפסךב שי ןזע הכוזת
 3אשו ך3ה ה׳בקה ךל ןפכש ךק3ח 3כא ן3 י3 הרמא ינתמ

 3כ ז3שריפ היבא 3כאך3ה איה פיעכנ 13 חתא הריעב

 ה3יחפהה3צאאכ הימיח 3בקת ינא ה׳3 רתא השעמה
 הרמא רטי הר3יח השעמ ה3 רפיס הגהנמכ פישע3
 סרו ורפו הפגמ הבשייפנ׳ דימ יפיסכב יפ דמע י3
 ינמאמ יניע רמוא ביפכה סהי3ען םיסכנו םרבכ

 זי!י

 י ידאע פבש3 ץלא
 ךדבפי יינפ3 זינוקא י3עב סילחג המצ למ3י
 ירשטמ 3פ פינבפ ספינבפכ השעו הארו
 ךרצוי יכפ3 רזמע3 הנפ שארל ה/ייה איה רשא הנמא
 העשצ אמר ימא וריגה םימכח רשאכ טפשמה פעב
 הנימאכ .אפני פאשנ סז3כ 13 םירמוא ןיר3 סלא ן יסינכמל
 ייח ימיב רצא רוצא ישא עשר פלרצוא ו3יעוי המי י3טז

 וכנפי ט 3מע 1אל רשא3ו ירכנ שיא3 המימי ןיאכ י3בה
 רו־א3 ־זמ ס3ועב קיחרולז יבר שיה ודיב אשי א3 המואמו
 ישפנ 3 ע שזחיא)ו וירחא וינב3 טפשמב א3י רשיע רצוא
 ןובשחו }ידפפל׳תסלועיהל׳ינפלב׳רקפ יכהללמלאא
 הנמא ירסוחמ םהב םתש םירבדו אישפיאשמ ה3 האי3מה
 ך׳תיב עצב הק שפנ ינעמ שפנ קחור יכו 3יוא יזא 3כס יוא

 . :פחש פ־זרב

 פחאה׳כשפנ דובכ 3ע ושוח ימעז יחא סמא ןכ *ל
 ך3פב קיזחה3 קצעחפסיהלא/יברק הבוהאה
 סכסטו סכק3ח פנמב זיפשלז סכנפמי סכאשמב אניתאה
 יונקה הברהה ןמ טפשמבו רשויב יונקה טעמה ב>טט
 הנומאה ןדבא ןיעכ יכ הער ה3וח3 סכב3 יפישו ןידכ אלפ

 המב ואצמנו העפשהה יביבר וכנחיו;דקפנ סדישמ קדצ
 לעב ירחא ך3ה רשא שיאה 3כז בערבקלסימסיכויגא
 רבפהל ןמוימ אוה הנומאב אלש ןפינ> אשינ פזיהלרלעפ
 עפפז הקע א3 ריצעהל ץאז רמאנש סיממו ועזגב לודג
 רמאנ וילעו פזייב3 ךרטציו ויסכנכ הראמ3יפפסיאפפ
 וימי יצחב טפשמב א3ו רשוע השוע דלי א3ז רגד ארוק
 השעי המ ורמא פקינפה ׳פבו 3בכ היהי ו/יירחחבז ונבזעי
 שררמכי הנימאצ ןפיו אשי? הרוחסכ הכרירשעפיוסרא
 'ישעה3 ץאו פטרבבר ׳ונומא שיא חרקאוהטמסא י3שמ
 היכקהו ןטרפמ ויסכנ אניתאב ןפינז אשונה הקכיא3
 היהיו יפנימאב ןיזיטט סרא יכבש טפמ יפסנרפ 13 ןיקזמ
 הנימאה ןמ סנרפ/ויש 13 יד אלו רימפ ילצא יוצמ סנדימ
 סנ ףסונו היחי זפנימאב קידצו דמאנש קידצ ארקנש א3א
 /יוצמ ג׳ירפ םייק וליאכ וי3ע ןי3עמ המייק רכשב יכ איה
 אבו א'י 3ע ןדימעהו דוד אבש סיקבח ומייקו ו3כק רבאכ
 ׳תאנש ׳א 3ע םדימעהו 'וקבח אב שש 3ע םדימעהו היעשי
 ן ילעמ'לוטיב פמשא3 וכפהב ןבז היחי ופניתאנ קידצו

 אשונש ימ 3ז זסרפפ׳יס םידיסחה 'סב םותכו • /לייצמ ג״ידפלב 3סיב יליאכ ?ילע
 3 ע סג רבש י3 םינפונ הכ ;תאכ ןפינו

 השוע היה !דיל אב היה סאש יעל ודיל אכ אלש ןפוצו אשמ
 ?לסינפונ ןפיכי אשינ וניאו ינע השענ םא ףאו הכ ימאב
 'חאל!רבד לבל ןכו הנימאכ השועו קסיע היה וליאב רכש

 • ב״ע ׳טז ןכ ומב־הפימ'
 הנימאה רדעה פמשא־ ןזע סציע עדי אלו רעב
 תנימאהל חמכ הדדת שבלי אלזע׳גמדכיה דע

 * רוזא



 רס םימה לע גחה שורד ד קרפ
 סחי יפ סג ףאו השקימ חפב סקנ אהי יתלבל ויצלח רוזא
 יקסעש ליבסב אלא ■ילשירי הברח אל 63ה רוהאל ובבל
 ילוכו םילשורי ךוניחב וטטוש יתאנש הנימא ילעב הנמת
 הצממ רצב תב סילשזיי הברח סאוה3 ח3סאי הנימא שקבמ
 ןיב היינמ וז תדמש ןמז 3כ הפכי א30 ו״קהנמא ישנא
 3ע השחי א3 ת3י3ו סיי יברקב באיכי באח יב3ו • 3ארשי

 3ארשי /ייב תמזזיב האו3ימב הצירע יז הרמ האור ינא רשא

 סדי הצרפ 3ב רודג3 קעה 3ע סידמזגיה ןדאה יאישנו
 זשעי ןכי ואר׳ סהחי התהמ ססוהא יספ הנישחרלעמכ
 תילגב םיכשחמב םיבשוי ונא וז הביסכ? םעה תלד רתי
 םיאב דבא הנימא ישנא הזה א3פנהןמז3בהזה3*חה
 וניניע בורמו י3יכו ץרפב דומעל םיריבג םהישעמ חכב
 הייאו אהא ׳זחנאל ינתיא יבזע תיח!נק3 המה ?עס סיפדבא
 םיבר רשא ונתפרח תא 7^13 אנאונדבשסיבלדגיכ
 םינתונו םיאשינ •3זכז םי33התמה סי3רע סייגת לבת
 א3 םהירבד ורחאו בזב ורבדי א3ז ה3זע ושעי א3 הנימאב
 ונשדיק רשא יתיעימ ן אצי ימע ינחנאו רפט 3כ ספמ ונשי
 הילא ונכפה תמא ךרבתי >מת:חבו וחאל ונויצו ייתוצמכ
 היאו יא3נ הזעה רקש רבד םניפ3 חמ3 םיצפ א3יףייע
 סת!ח !י3ע דימת אשונה ןמאנה דבעה תראפת הפיא

 דיעמ ערגנש ׳סהב תכ3מת 03 איה הפרח יכ וי3ע יניכר
 דילמי יכ דנע תחת ן־רא הזגר ׳ג תחתח׳ח תובעותה
 3חרשי םע תראפת תיטל תביס ׳היה יז המשא ןיעו 'יגו

 סוחנ א3 עדמו הפיזנ דעו האכה דע סייגה תעשר תחת
 תישפנ םד 3עו וניתיכ תישפנ 3עו ונשפנ 3ע לתחכז

 תטעומה ימע ןיכ!ללוחתה ימש רטפ רבד 3עי סינזיכא
 כיתכ א3הי • 3ארשי3 זט םיערז םיבר םינש המכ הז
 אנמיא3ש׳ארט עי;ז סרח םילכ לזאי ץראב ילהיתגרזז
 ידכ ס31עה .חסיפ דכ 3ארשי3 היכקה ערז ךכ סידיכ התכ
 סהמע םיגהנתמש ןמז 3כו •םירג םהילע יפסיתיס

 ׳ םהכ קכדי •מ תואמרב
 3עו םכדובכ 3עזסוחי3 זעתש סינב ט3 הפיא כ־א

 ךיראהשמ סועכ התע • איה ךורב רצויה דסב
 ה׳בקה 3ש זמת׳חבחחא3ום3זעהי3בהמ3דבה3 תי3גה

 רקש3 א3שז םכ3 רתי׳מב ףא סכימצע שדקלו תמא א׳הש
 רשא ןינע םישב תועטהל אלו םיוגל אלו 3אדשי3 א3
 3 הרש י תיראש ש׳מב תאזב קר םתראפת הטת אל ספא

 'ימרת זישל 'היפכ אצמי אלו בזכ ורבדי אלו הליע ושעי אל
 קאה לע קדצב םשה ףיקשי זא הטמל תתא היהישכו

 ותעב םכניא רטמ םכל תתל ביטה ורצוא תא 'ה ח תפיו
 טפשמה רשא גחכ בינידכ םיאכז ואצתז תאזה תנשכ

 • רימאכ הז 3ע אוה סיתלאל

 הרות ץיברמה רבדי הלחה סירכרה טפשמב ,"ך י!*ך
 דדחיו וללה םיקרפ 'דב זשירדכ ותדע להקל

 • הלאה סיררמה םירמה ימכ רובצה בל

 רתויבו

 תכ שנוע לע גחב ז חספב סכל לע רכרי ר/ןן1
 ׳ידעומבש דע!מה לוח יתיב רשא םיצלה
 תויהל לארשי יגפמ םיכרב תאזה תחפסמה הבר טרפכ ולא
 ׳תויהכ שאר 'ולקי קיחש ינימ ראשו איכזקב םיקחשמ דיסב
 ימיב לארשי ינב סעל וירכועב היה אוהו םתכאלממ םייונפ
 עפש רקיע לע ךרבתי איה ןד טי םתב רשא הלאה ןירה
 םהכ רשא האטתבי םימכ הלא םיתשב םדאהתסיימ
 אניטק ריא זעד ק׳פס׳שב ורתא יבכו םדאה ייח םייולת

 תא ודי ךשמ רמאנש םיטעמתמ ויתונוזמ ץצולתתה לכ
 םיבשויש סיכש ש׳הכת׳דת לטב בשויה ץל ארקנו ׳ סיצצול
 ףא •'וכז םינל ב שימ הז ירה הרות ייכד םהיניב ןיאו

 יב םעטה םינושארה !רתאו הליטב החישב םיקסוע ןיאש
 לכו ׳א העש םיבוהז הנמ ול !ימאש יממ הלדג תסניל ןיא
 סיביהזהמ ץצולתמ אוה אלה לשב אזה1 ךלש הטי הכמתש
 רבשה עדויש רחא הרות ירבדת לטבה ןכ םתוא הזבתו
 ית לכש ורתאש רזיח םנ ההו שממ ץל אט הזה לחנה
 3שכז בשוי אוהו ףוזנ ארקנ הלות דותלתב קסיע יניאש

 ןניה הרית דומלתב ק:סעל אלי ףיזג תייתל ץפח אצמנ
 • הזמ לידג'ונצילי ןובלע

 איבזקפ םיקזיעתה הלאה םיאטחה םישנאה ןכש ל
 םתבס תווסתילע םיתש תארומ יתש אל רשא
 'יקחשמ דוסב החנמה רובעת!רקופה זאמ טפשמה ימיכ
 םלועל ב3 לע ז3עי א3ו חקפי א3ז חכזי א3ו שפנב טאשב
 יכ םתא סהיעירל םיאטחהו םיאטוח סיבצכ סה ימ ינפל
 לעבל ׳חתצנה זשגנ דחאכ דחאו דעוכ סא יתלב ןכתי אל
 לבתל בשחנ ףסכ ןיאו הז םע הז םינידמ םיכלה רועפ
 ןזלוע וללה בהזל בהזל רשא ףסכל ףסב3 רשא םניעב ההד
 םלגר הדכלנ וז תשרבו םחל רככ דע ןייהטל ןידרוי וללהו
 ינומ ץיקבו א׳פלא עוקת םיהלא אלבו סיהלאב ועבשיו
 םשפנ םיאמצ םנ םיבער ןז לא ןזמ סידנזםיענסהלוכ
 רשא ףוספסאה הבהל שאכ ספרשת ׳כ ףטעתת םרב
 יפל שית םשפנ תא טישיו םחד בשה םנתי אלו םברקב
 בר ןוזפחב סתא קחשמ ונידוע בר סא איה טעתה ולכוא
 ללחל םתא תטר הלאכו הנורחאל סגז הכישאר הכרב ילב
 תיהיצה ימיכ שפנ תסעכ םהב גטכל םתיי בלו 'ת ידעימ
 החנה תירחש ללפתהל ויתחתמ שיא ימק אלי • םתקעזו
 אוה רשאב ללפתי טעמ טלב סיהלא עגנ רשאי תיכרעו

 ךיא לפסה רהרחמי ךלוה םיכשחמב ובלו בלו בל אלב םש
 ידנככ לש לע דועתיי םק ךיא םקהו וקחשב דדש לפנ
 ס לש השיעב ?הצע ׳צמשכו הלאב אצויכ לכו ייתולמחתב
 יתוחילש השוע חילש הקזח יכ הקזחה לע זתצעךהזס
 רמזל םיליגר םהש תמ לכ דהא יאריש ונושלו ויפ לע חטטז
 תראפת תזאור ךכש םיניעל ייא טקנ היברס אהתשמז
 ןיאו סטצע רובח יקמעב םיעמזטמ םדקה ס ע סינב

 :סייכ החומ

 ח־א)
# 

 \׳ 00(



 םיצלל החכותו איכוקב םדרחשמה לע ריע ד קרפ ׳־
 ה• אג

 קהשבה
 רזפי

 בושהי
 לכאי

 דלי
 ושאר

 לפ
 שיאו

 ריס השע דחא םכחל ית־אר רבכו
 רפסמ איבזקב יקחש,י תכ לע

 :וראית הכז סת׳ניגכ
 !תירחאו • הירט ותכמ •איב׳קכ

 :םירעשב ללזקי היאב

 • זניקבדרימי • ונוע ףיסויו •זנז,ימ
 :םירקש .תועובשב

 וימיבו • חילצי אל םלועלו • חיורי יכ
 :םירורמ ותירחא יכ •חירפיאל

 אלו •ןוזמ .תכרב ילב • ן יז פחב
 :סיר1פכ יוניעכ •ןוזר אצמי

 אוהו • ריעי אל ומוקמ • ריעל ריעמ
 :םירהה לע גלדמ •ריעצו ינע

 • עזרי עור יכ •עזרק חנבו • עורפ

 :םירחאלו ומצעל

 םיפצמו • ימיא םיאנוש • ימיב ישנא
 (:םירישכו החמשכ •ימימסזי

 ישאר לע ברל ותבכ ביגשי הרעק לע
 הככיא ימעי יחא רמאל שדקה םע
 מא םימיה מירחאכ םכמא אנמי רשא הערב ימיארו לכוא
 טפשמ הכ רשא הניכש ינפ םעונכ ת!ז חל וכזת אל יכ תומ
 ירפכמ תכ םינרקס מכ םיפנח מכ םיצל מכ מ!חכ ד
 ףא הנה יכ הזוהכ םגו דימעל 'ה מיאגכ ?ארי לבל ר״הל
 מילעל םילגר ילוע מ״לע הלטבו זועמה שדקמה ברחנש
 רדענ אל ינתמ שיא ת׳ת 'ה מלחנכ חפמכהל ׳ !ארילו
 איהה הראה אמגה ןיעמ 'ה ידעומב ושפנכ עפשנ מ>יהמ
 הסעמו הרומ רמי םע סתלפתי םילגרה תשודק תלוגסב
 סיהלא 'ה מא יזחיז ול שיא לארשי ישיא ושעי רשא ביטה
 טפשמ היהי הכ םאו 'ה שדקת ןימב הארה רשא ותינבתב
 'ה ידעומב םינל בשי מבמבשלמיביסמכבושל םכישעמ
 םוקמב היהו ׳ה מלחנב חפמסהל סכמ ראפמ הפיא היא
 ךישחיו ןשזח חלנ הלחג הכישח המיא הנה החמשו הר!א
 מאזכ השעי אלו רבדה עקמשי רשבה םע שפנל

 • לארשיב

 ץצולתמה לכ יכ רמאנה רמאמ םבל לע רבד ףיסוי ן 71
 דקפנ אל ימ םידעומה ימיבו סיטעמממ זימינוזמ
 אל רשא שיגרמ שיאה הו ימי םיהלא טפשמל סיקב םרב
 וניד מא יאיכי יכ ךלמ ינפל סאש מונלפ ונזחאי)זיגרי
 מיכע בישיו הל !דג הדרח דרחי דמח אלה ומכנרכ חפקל
 הלעמ אלי יל טלפמ שיחימוצירחה יכרד לכבי ושפנב
 המ מיכשזימ בישחל ספא לאמשוןיתימינפל ותמ לע
 המ ו*ק ימחל רסחי לבל טפשמה ןלמ ינפל קדצי המו רמאי
 לכ טפושה ה׳כקה ה׳ממ ינפל והיאיבישכ מישעל שי
 האובמה לע חספב םדאה לכ מדיקפ םוי האב יכ ץראה
 איבי סיהלאהי סימה לע גחב ןליאה מוייפ לע תרצעכ

 טפשמכ

 בר עפישב םמיאיצמ םמוקי רשא השעמ לכ מא טפשמב
 'ה ארק יכ סמיאיצמ רדעהל םינידמ יריעמ רשא השעמו
 מייהל סידיהנקזהחסאבל דימעיהןכ יכ הנהו בערל
 ןורח מולעהל טפשמה;מעב ןיצל ישנא םיקחשמ רסכ
 'יפעלזב םתימהל םישדק ןאצ ןאצה בטימ לע ז״ח ה ףא
 שדקה םע לארשי ינב םע תראפתל הלילח אמצו בער
 סימש ת׳כלמ תארימ ליע קורפל םימיענהו םיבהאנה
 םהילעו םעני םיחיכומלו •תחא העש וליפא םהילעמ
 וחלשי אלו םישודק םלוכ הדעה לכ יכ ביט תכרב אבמ
 רשא ףזספסאה םלצי ז ע יכ ספא הידי המלועב םיקידצה
 הלעיו שו״רהיקספ לע תופסומ יקספב םעתה םברקב
 ינפמ ידכעק הזצתי אוה םידודיח השעמ יכ םמחור לע
 החמשו ןכ ן ינעה ןיאש הבר אעדומ ןאכמו • ט״י תחמש
 םוטמיט זריחהמחמי הצרי אל אוה לוגפ הריבעכ האבה

 זז המשא ן זעב םירונסכ וכוה רשאו • הפיה שפנה לא
 םדיבש הריבעמ בושל בל ונמיז יאטחש לע הכשחמ ובשחי
 םע ןיצל ישנא תוביסמב טסוה רסא תיביסמה סמיאז
 יתיב ה תאריבו הרומב ושדקתי 'ה לא םישגנה םישנאה
 אכרא יוהימ ןה ןכבו םוקמ זמיאכז קרפ וביואכ םידעומה
 ןיעמ הווהבז דימעל הניכש ינפ תיארל וכזיו םתחילשל
 שדקמה תיכש ןמזב׳ילגר ילועל ריאמה הרואה טוח אמגה
 להקב הרומ יצבדמל שורדה יכרד תיצק הלא ןה • סייק

 והיינמו הינימ ןכבו ימעב רבד םידעומבו םיגחכ בר
 דעו םלועה ןמ רוא ידירומכ ויהי המהו האליע סלקתי
 םמ׳טשזמב רוא היה הלעמלמ םהישאר לעו םלועה

 :ם׳ירמ ףסאה דע עסנ אל םעהו

 ט־י תחנמ תלפת
 'לפמ רתי לע החכב ביגשי ט״י תחנמ תלפמ הנה
 תאז תעדומ רשאכ םימיה ראשבש החנת
 ה *רעימ תחנמב תימלועה תיילע יכ עדמה ימכחל
 'נממחמ יאשחב הליפתבו תכש ףסומב םמיילעכ המויש
 הלפמה רזחבז •אכאד רתכב תילעל לארשי ת׳ת תינרק
 ןידה ןמז • אמיאד רתכב הלוע סימשתיכלמםר לוקב

 ינפמ אלא תבש ףסומ ןיעכ רמכ תשודק הב רמילהיה
 באד ןימי יצח שיכלמ א״זו אמיאב לילכמא אכאס״יכיכ

 א*וא יתכל ן״זז ולעי יכ ףא ןכ לע לאמש יגח אבקינהו
 םלש רמכ לטונ דחא לכ ןיא יכ רמכ תשודק רמאי אל

 ינאו סירמיא ןיא כ״גהז םעטמו •תכשףכימבימכ
 תחנמב ת׳ס תאירק ןיא סגו ןוצר תע'ה ךל יתלפת
 תבש תחנמכ ומכ ןיצרה חצמ לא הילע א׳זל ןיח יכ ט*י
 תבשה ףסימכ םתיילעב םהש תימלועה תיילע ספא
 איה תממי־למ תאז לכ לע םנמאה • רימאכ דוע אלו

 םמצע שרקתהל לארשי.ישיא לכל שיו הרקי תרדה דאמ
 הרמיאל



 ,רס בוט םוי חחנמ ד קרפ
 השודק המיענכז האריב)המיאב? ןמה תיהטב ה ימיאל
 חינמ ')עינמ תת יתלבל הרזחבו שחלב הניקמ טפשמכ

 סיתפשב׳טבל אלממ יל שפנה סנו • הדומחה הלכה לא
 :ימאל הלפמה ינפל

 יכנא הנה • ׳יכו הימניכשז ה׳בקד אמש אדןחיל
 ץ קמל ם״י מחנמ מלפמ ללפמהל אב
 הלעמל מזמל׳עה מילעילו ן ׳ילע םיקמכ השרוש מא
 'שיתלבזיליע אבא ימככ ונרפא יל הא א״זה עטיז ןשרזשב

 אמיאי׳מככאנדפא ילהא אשחק אבקונה עטמ הרז חבז
 ינחור ונשפנ לע ׳רדה קזמ סיכל מ ינב ונילע ז שרפ ןכבי
 זניהלא ׳העמ יהיזממאכ ךדבעל ונבל רהטל ונממשני
 למיי ש״דקב רדאנ ןימכ ימ ׳ה ׳ילאב ןימכ ימ ׳יכו ונילע
 מאיקל ןיכי בושו מיכרע מלפמב׳יאבומה םיקוספה
 הב ןיא מ ישילש מדזעסז • הנוטב הלכמה ימיל ייהלח
 רמאנש תכשכ ומכ ןיצרה חצמ יולג ןיא ירהש ט״יב בקח
 יכהד במכ ל׳ז ט״ימ לעב ברה ,ד״א)םויה ׳ימעפ ׳ג וב
 קה ןורחאה ס״יכ החנמב ונינשש התמ אנחמ יוה ימנ
 ורחאל קלטיש דוע לכ יחול !הורחיאש 'וכי ןידיממ
 לש ןושארה ט׳ט הדימיז ןירפד ימלשוריב ש׳ת םעטמ
 הדימיז ךירפו לגרב לכאי המ ול אהיש ידכ ינשמי חספ
 אקוחאמלא לוכאל איה הוצס ןאכ דע ינשמי מ ירחשב
 היה הוצמ ׳ג הדועס סאז לוכאל אוה הזצמ תירחש תדועס
 (לוכאל היצחש תישילש הדועס רחא דע יודיוה רחאל סהל

 חכ המיא תישעלמ רובעי אל תנשב תקהל 'א ט״י לחשכו
 דה 'א ט׳וד סושמ רועישה ןמ הברה אלו הכרבל רועיש

 הזצמי תוילג לש ינש ט״ילש וקפס סישמש״י ברע ןדידל
 ם״רה ירבד ונבתכ רבכו ינש ט״י לילב ןובאיתל לוכאל
 תחעימה תא הזבמ םושמ ס שיש ןושאר קרפב ל׳זתב
 הלעמלו החנמה ןמט״יעבדזעסיאלש סדאליוארבמכש
 תירעותה תא הזבמה לכו ט״י דובכ ללככ הז רבדש ש׳תכ

 'ידקהל׳יריהז תויהל סימתכ׳יכלזהל בוט גהנמו :כ *ע ז״על לפטנ וליאכ
 תתל ידכ רשפאה לכ א ט יתדועס
 םכרד קידצ זחאיו תיילג לש 'כ ט*י ליל תדועסל סיקמ
 ןיכהל אלש׳ירהזנ 'ויהל ט״ט !תיב ךיתב רמול סדא ךירצו
 לוח 'ב ט״י אמשדהלילה ךרוצל ורבחל ט״ימ סק דועבמ
 איה ׳א השחקד ה״רב וליפאו לוחל ט׳ימ ןיכהל ר״סאו א יה
 אל לבא ׳רמוחל אלא ?רמא אלד רוסא אוה אתכירא אמויו
 רע רופא זב אצויכ לכו שחיק ךרוצ $ ןיי איבהל ףאו לקהל
 תיבכ תמר רשא השעמה ילע ערז .להקב וכרב ורמאיש

 ליל 'דועס ךרסל 'א ט״י לש י'עבמ תינחלושה ךורעל ושע
 הברה רשא םימכח ירבד עומשל ןזא סיטמ ןניאו'ב ט׳י
 ותיבב רדוש שיא לב תויהל ןוכנו הרהזאה החווצ תיח״צ
 רתימ ?הימו • םימכח ןסרב אלש הלאכ תישע ןיתנ יתלבל
 םדיק וליפא הכישחשמ הלילה ךרוצל תורנה תא קילדהל

 וכרב א ב י ינש זילח

 ןיכמ ירקמ אלי איה יישכע ךרס הכישחשמד סושמ זכרב
 י״עבמ יליפא קילדהל רתימ תסנכה תיכבו !רבחל ט״ימ
 ש׳מכ םייב וליפא םליעל אוהו היצח תסנכה תיבבד

 לחשכ וגהנ תורקי םישנו • א׳ע ב״כ ןד הציכב תופסותה
 תוליתפ ןהל ןיכהל ה״ר לש םימי ׳ככ זא תבשה דחא ט״י
 ןיכמ תבש ןיאש סושמ ׳כ ט״י לילב ןתכ קילדהל תישדח
 חס רתוי איה זאש הבכו קלדוהש י׳ע ןכוה רנהש ס״יל
 'קילדהל׳חיהז שיו רתק ןכיה רבכש כ״חא וקילדהלו רוזחל
 ס״יב איהה הליתפל קילדהל ריתהל ירכ טי״עמ התיככלו
 תוליתפ וניכה אלי וחכש סא והימז ט״יעמ ןכוה רככש רחא
 ירבד סה סיאדכ ט״יעמהזוי ןיקתה ושע אל ?אתושדח
 הנשיה הליתפב וקילדיו םהילע ךימסל ן׳ריתמה םיקסופה
 ט״יב קילדהל רתימ תבשמ תיכה ןמשה ירקש לכה ירבדלו
 ליצ ןמשהד ףא ט״יל ןיכמ תבש םישמ היכ תילו וירחאלש
 'וברה י״ע׳תימ מ'מ הנכה יוהו׳רחא םעפ קלדוהשכ יפט
 לקדה ןמ ורשנש םיצע יבג ןחכשאדכ ולטבל ןמש זילע

 • ארוסיא ילק אלקמד ןלטבמי ןהילע הברמש
 לילב השדח הליתפב קילדהל אלש ורימחהש

 ןיש יעו הליתפה תא םיבהבהמ ש םעטמ 'ב ט״י
 הבירחהל אלא ריסא אלד איה אכדיכ יאדו אהי ילכ התוא
 תכ מ אלד ןקילדהל לבא קלדיל החונ אהתש ידכ סדזק
 ןיטמ אק אמלעב הקלדהל אלא ןיטמאקאנמינזקתלד
 ןקיכדהל׳יסא ט״ט הועשלשתורנןיקילדמהזירשע׳כל
 ןקיכדהל ריהז אהי ושפנ רמ־׳שו חרמת אוהש ינפמ ט״ט
 ןידנמו ינשב רזסא 'א ט״יב׳ושעל ריסאש המ לכו • סי״עמ

 תמ ןינעל אלא ינשל ןושאר ןיכ קיליח ןיאו ט לזלזמש ימל
 ט חיחחה אל ןוגה תאנה ינפתש ןיעה תא לוחכל ןכו
 רנה תא תובכל רתימד ל׳ז ן'רה בתכו ןנברד תיבשכ
 ס״שב אידהכ חכימדכ׳קילדה ינפמ וא א'ד ינפמ 'כ ט״ט
 ל ותכל ןכו ׳קילדה תא תטכל ןבו א״ד ינפמ רנה תטכלד
 הדואי יברלו ריסא ןנברלד זהנינ ידדהכ ?הלוכ ןיעה תא
 ט״ט הדואי םרדא ןניכמס אניע לחכמבד יכיה יבו ירש
 א״ד ינפמו הקילדהינפהרנהתטכלבףאת׳ילגלש׳ב
 ש׳ר רכסכ יחספ ל״ז םינורחאה לכו 'ב ט״ט הילעייכמס
 יזיכלככ״ח הילע רוטפ הפיגל הכירצ הניאש הכאלמד
 בהבהל וא םימחפ תישעל הציר סא קר ופוגל ךירצ וניא

 ינפמ רנה יטכ ׳כ ט״ט רוסיא ןיא יכהלוטמאי הליתפ
 רשפא סא זז ה־למ ידיל ימצע איבי אל םימש ארי מ'מי א״ד

 תיבב החמשב תוברהל שח הציחמ תישעל יא דחא תיכב
 התמש תתל ןושאר ט״ט ותכ תקלג לש 'ב ט״ט תסנכה
 תונתמ הלכל ןיסימה זתכאזה 'ב ט״י יכ לארשי תסנכל
 ׳ןעטש לש׳ימי כ יבג ח״צ ףר רותא תשרפ רהוזב ש״מב
 םחלה 'כ בירקהל תועובשב ןכו'וכז רתב אדוקפל׳ז
 'פסיתד׳אנויגכ היל אברקל ךירצו ׳וכי בירקהל ןיפסימבו

 תיעיבשר ןימק ןירתד הלכל ןתח ףיסיאד הנתמו הביתכ
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 הריתי■ הפ^נ שי ט״יכ ד קרפ
 • 'ט!ה״ה ןטיאמ םחלה 'ב *הייבג)אב לק)ךירצ ו״י ןמיא
 /יפסזתכ איה ב ם״י ׳כ *ידחי םירבד כ ראובמ המ

 סה /יועטש םיחי ׳נ0 יכ רוגמ ה)כ) הנתמו
 ןתינ הז ביט םוי ינ יחאמו ׳ .תוינוא ינש) םיזמור
 החחו וועתטרהל ןילנ הדוסחז האנ הלכה תא חמשל
 המכי׳ישישאב ינטויס הינב לארשי) רמוא איה יכ המוקמב
 דיה ))חן>ו דוד שפנ שפנה )ע אוכח רשא)עיגי שנועהמ
 המיענה ה)כב אמי רשאב יכ ינש ביט סוי )ש חדה דטכ
 סייג אוהו םימיה ב ןיב דוריפו תוקלתסה סייג אוה
 דעומ יאירק םיארקנה הלעמל םסמ״מה םתוא)ריעה
 ןפי תינוילע תודמלןימזמ הא)יע שדק יכ רהוזב ס״חכ
 .תימלועה לבב םהש הליח )כ) /ינמית סימשתטלמ
 זא סינותתתהןמ םגפ הזיא עיגמ רשאכוםינו/יח/יה
 )ש השעמה יפכ זז הדמ יכ יפ) רדעה סה)עיגת
 ׳ה ;יא ודבע ונייטצג ןכ)ש הב׳אר/ימ ןכ סינז/יח/יה
 •ךגחב /יחמשו ימאצש 'ה ידעומ ןמזב דוע ףסונו החמשב
 )ודגיידעה ?שיע הכאלמב יא /יובנעבו/ישחק))חמהו

 סגו םש םינמוזמ) םג המי הא)יע םדק םיאורקה שארב
 הירוענ ף!)א ה/יאמ קחרתמש האתתשדק רתוי שיגרמ
 עיגי ס׳נז/יחתח תימלועה ןמ םיאורקה )כ ןכלו הלילח
 ןירצמ יגש ט׳יכ לזלזמה הז םעשמ• דוריפו רדעה סה)
 יז תודמ המכ קיחרהו דחפה אוה הדמדגנכ הדח י/ייא
 'יהת דנו !תוא ןיינמ אוה ךכ וחדנ תיאבצ המכי וזמ
 ומנ םדא ינבמ קחרתה איה סנו הבשיימ סיקממ !תמשנ

 :)!ןהכה ח׳רהראיבש
 אהי ובלב סיהלא עגנ רשא שיאה הלא לכ לע יע
 ת׳ברהלו ב ט׳ידובכב דאמדאהבזחזוריהז
 ףאו ו״חט חי תחת הלקת אצי לבו ומוקמב ההחו זוע
 וב שטלל םהילע היצמ ריזחל םת-רש לארשי ץרא ינב
 הלשת יללפתמש ♦פ לע ףא ל׳ח ינב םע חיתשלו ט׳י ידגב

 :העמכ ליח לש

 ואבשי׳א ינכ ןידב רשבה לכ׳פלזל״סר בתכו
 ינס ט׳יב הכאלמ תישעל רזסאש ל*חל
 ץראל ךלהש וריעב סידורלתה ןמ דחאנ השעמ היהש
 וריעב םש׳ רתסל אב׳ינש התכ רחאו םש ותליד עבקו לארשי
 ׳הילע קחשו ט חענז ינש ט׳יכ לוח גהני ר;זחל !תעד היהו
 • כ*ע לארשי ץראל ריזחל הכז אלו הנישמ התימב רטכני
 ןכאשו םינושאר !לבג רבא תאמ רדעי אל ושפנ רמישו
 ונעידיתי סירמ׳א תבש יאעחב ל'ח סאו •הערדחפמ
 ונייחהש םידמוא שודיקבו ב׳פב הלעתל חוכ ראבתנ לבכו
 אהא ןיקילדמ המב קדכ ןנירמאדכ !ישאר ט׳יב ימב
 ט׳י אהי ןניכרפו יבירב יעב אל סהירכרד קפכ ןנירמאד
 יכסתה ןנינשמו הכרב יעכו אוה סהירנדד ק עס יכב
 וה׳נקי רמאי תכש יאעתכל׳ח סאו היב יליזלזלאלדיכיה
 הריתי הקשנ רטיא םישמ הימשב העטד סיחשב ךירכ ןיא׳

 ט׳יכו

 םינזקתנ י׳בשיה ש׳מפ הריתי תמשנ אניא ימכ ט״טז
 ןיתמשנ המכ סע סיבוט םימיז תיתבסב אתחנד
 יתיא ׳אה ליז ב״מי ףד סחנפ רהוזכ סג • 'יכז ן ירית♦
 ןכו •ב׳ע ןיבט ןימויז תבשב לאיס♦ לכל הריתי המשנ
 ׳התפתא אנמו י אשדזיו אתבשד אמייבי ליז וי ףד ס׳נוקתב

 :כ'ע 'טז !היינבל ןישפנ אתיילי ןיתסיבזןיחח הלבק)
 םשמ ב ׳ק ףד פ׳ע 'פב תופסותה זכתכ ןכי ה־א)
 הריתי המשנ אכיא ימנ ט׳מד )ז ם בשי
 (ט׳י יאציתב םימשב ונקת א)יאמא הז )ע השקש א)א
 )ארשיץלא שתב ויתובושתב קפתסנ ןזלהצ ט׳יר׳הו
 טייב !)יבשב תטיה)ו )שב) ןי)יפי םאל׳תב ןסכאתמה
 ןויכ• )!ח)ע׳יח לשבמכ )'והד אזה לוח הידידלד ןויכ ינפ
 הרידקבד הלעהו השירק אמיי יארכ היל תיל לארשי יאהד
 םמצעל סישיע םהו םינימ 'בו 'ייירק 'בגו חסד אטישכ 'א
 ותיא)ל הדכל 'א׳רידקא יקזפסל אכיא יב ייש יאדו חרואלו

 םמצע קלתסה)ה)זדג הרחקב )שב)סי)טי ןכ)יה ןימה
 אהיא)ש ידכזתיידקמ ומע םה ילכאיסבוטזקפההןמ
 )׳ח ינב) יכיישד םיניד י1מפ דתיו ושע ורב) 130 רכינ
 ץראל הכיח) םיאבה י׳א ינבו )אישי ץרא) םיכ)יהה
 ןייע ה'ח ) • 'י ׳יס הדמח ץרא לפסכ תמושתב יתבתכ

 י (:ו3א םינידמ 'ד ׳יס א׳ח תינטק תט)ה ׳סב

 דעומה רוח

 ה קרפ
 ז ארקנ א)ז ׳ת םכיתבו םישודק פ3ט דעיחה )וח )£)
 3בא ׳11 'א ׳בג)3!ח םהש ינפמ אלא דעומה 3>ח

 םהב ןי)ז3זת)ישנוע רימחי ורקאדעומ םימי ראש יבג)
 ׳ ירעזמה תא הזבמה )ב/ישס ל* א ןיקזלה ןה ולא׳פב ש׳תכ

 הי)ךימסו ן) השעת א3הכסמיה3א רמאנש ז״עע וליאב
 תודעומה תא הזבמה י׳שר שריפ? רומשת תיצמה גח תא
 ?הב גהונ וניאו ול הרמאה הכאלמ השועש דעומ לש ולוח
 ליחה ימי ראשמ רתוי היתש? הליכאב זדככל השחק תצק
 ןברק שיש ןכו םהירחאלו םהיצעל השחק שיש יפל םעטהו
 ץירפ ם׳שכ ןנירמאדכ שדק יארקמ םיארקנ• םוי לכל ףכימ
 ן סש יעיבשו ן ישאר המ "'ק רמ וא ןתנוי יבר ן ישרוד ןיא
 וניח הכאלמ תיישעכ ןירזסא םהירחאלו םהינפל השירק
 ויהיש ןיד וניא םהירחאל? םהינפל השודק שיש רעימ לש
 ןיא ןבש השעמה ימי תששל המ הכאלמ תיישעב ןירוסא
 תה׳חב רמאת הכאלמ תיישעכ רת!מ> ףסימ ןברק סהכ
 רתימי ףסימ ןברק ט שיש חיכוי ח׳ר ףסומ ןברק שיש
 ימאת שדק ארקמ יורק ןיא ןכש ח׳רל הת באלמ תיישעב



 זפ דעומה לוח ה קרפ
 שיא לכל שי דאמ המז שרק איקמ י׳יק ןכש דעומה לוחכ
 ןזששבז הזימשכ׳צירעהלוסש׳דקהל ןתשחקכ 'הזהל לארשי
 ז׳ח ז׳עעיל םילפטנ ויהי יתלבל ט׳יכתסושחתחטגסכז
 הזבמה קלח ׳בב ורחאו ה3ס הרימה לככ לפטכ אוהש
 13 ןיאט״עמו הרות ודיב שיש יפ לע ףא תהעימה תא
 יכ 03 3א ןמ׳י מא1 תא 3יכשי א3 רעב ימי כה׳ע3 ק3ק

 ערי יחמב היחיש איה םדאה תנקת יכ ארבנ א3ש ז3 חזנ
 זשפנ3ע לומחי אל המלו ךיאז בה״עהייח3הכזייסיממה
 ןככי 3קו ןיטק רבד 3ע ׳התלחנכ חפמסהמ הדבא3 הפיה
 םיש אכי א3ז 'ה *דגמתל זב יהי לבל זדתכ הדרח שכ3י
 שדקמיי סב ידכאנ רשא'באלמה ירוסיאכ ידי׳חממ ה3קמ
 3ע הבורמ הבוט הרמב הברה רכשהו 13 רמימכ ףא ומצע

 :סב 3ז3זמ3 מינערופ מיח

 מיבדע מ3שמ רמי3 םיממכ םיב3זה3 ביט גהנמו
 םירישבו החמשכ תה׳חל ט*י יאצומב
 גח 3ש חה״ח ימיב רמייכו • שדק יארקת תראפתלי דובכל
 מיבה ןמזב הבאושהתיב החמש המיה םהב רשא 'זכזסה
 מבש יאציתב ותכ ה3פמכ ןי3ידבחו זמיקמב 'אכמיש ימכ
 ימיאןיריזחמ זרתאא3 סאו הדובעב אביו ה3עי סירמיאו
 רבד 3יכא א3 יעכ א3 יאו 3יבא יעב יאד הד!עס3 יתד־א3ד
 ת3עי רמח א3 סאךכ3יה ןוזמה מכרב ךרב3 םייחמה
 א3ר ה3פמכ 3כאימזא ןיריוחת ןיא ןיזמ מכרבכאביז
 • רוזחיש אוה ןיד ונידכ 33פמה א3ש ןויכ 33פמי א3ד ינס
 ת׳מרב 3!ק ומיכ ןימב רמיל׳כזנו זירז אהי ומיכ3 אזבישכז
 םי3יגר ויהי ובורק מא שיא ןכיס׳יב !תכ החתש3 םידעומ
 הז סג יכ ןכ רמ!3 והער מא שיא זדקפישכ ה3י3כז ס1יכ
 תה׳חכ והער לא שיא ךרב3 םיגהונהו ה ידעימ דובכ 33ככ
 האנו מידעימה מא הזבמ 33כפ ז3א ידה 3וחה מימי ךרדכ

 גהנמ ןכי ט״ט ימכ תה״ח ׳ולילכ תירנה מא קי3דה3 יחיו
 תיליתפה ןקמ3 רמזתי ז׳ירי י׳נ בתכו ברעתה מינרא 3ב
 שיד במכ 3יר'הותבו אוה טוידה השעמד תה׳חכ מירנ3
 סטה 3ע גילידבמי • דעומה ןרוצ3 סדיקמ ןתישע3 רהזה3
 1 תכש יפל מה״ח3 ס׳י ןיכ 3ידבה3 מכש יאצומב יתכ
 וב ףסי חנ ךכ הרימי שפנ םדאכ ףסו חינמכשה סייגש
 רהזוה ירמאממ ה3עמ3 ראבמנש ומכ פ'כע ט׳יב השודק
 ת׳רכ ןכי סהכ ברה ינפ 3יבקה3 ךירצ ןכ 3עש םיניקתהו
 אוהו הז3 הז ןיכ 3זדג שרפה שי יכ קפס י3ב םכמא עדינכ
 מ'מ ןכ3ו מפסימה היהי ךכ מ׳ת3זעה 3ש מ!י3עה ךרעכ
 יכ סגו טעומ אוה מפסימה ח׳רב םנמא 3ידבה3 ךירצ
 ןיא ןכ3י ומוקמכ ראכמגש ימכרב3ב ףסותהמעשב איה
 רשאכ 3ידכה3 ךירצי ט׳יז בשב סנמא ח׳רכ ה3דבה דמי3
 יפ 3ע ףאו וכרע יפ3 שיא איהה מפס׳מ ינממ קלתסמ
 ה3דב הה יכ סוכה 3פ 3ידבמי *מ יח ה3פמב 3ידכה רבכש
 ?ב אצמנה חחה מפסימ מיק3מסה 3ע קנעה הנושאר
 3ע ה3דבה ךכ רחא! השודקה מיק3מםה םע ףחי:**

 סיכה ב כ׳

 ׳סימ ימיאמ ןישמה3 ירכ ה3דבהה רקיע יכ דיגה3 סיכה
 דאכמנש ימכ סדאה3ע סגמה׳ח 3ע זא 3וחהיתי3ע
 מכש יאצומכ יכ שרפה שי םנמאמבש יאצימיקרככ
 םימשבה 3ע הכרכ רמוא הרימי שפנ סראה ןמ ק3מסמש
 זמיאכ ןיא ט״ט םנמא מימ3ועה 3ע הלאה תצק ריאשה3
 םימשבה 3עךרב3ןיא ןכ3י ינתמ ריאשה3 יאדכמפס!מ
 ס חוא סיק3מסמ מכשכש יפ3 שאה יר אמ מכרכ א3 סגו
 ןכ3ו רהוזב ש׳מכ רזא ירוחמ םיארקנה סינזי3ע םינוממה
 לבי3 רכז!שאה ירואמ ןיכרכמ מכשיאצימכסירוזחשכ
 ומיקמכ ראבמכו 3הקיו משרכב ש׳מכ ןימי דיה יניפצ

 ןיא ןבלי ט שא םירעכמ ןכ3ו ןיק3מסמ ן׳אט*יב3כא
 ט׳ייאנ מכ ףא הנשי א3 הכרבה חסוני שאה ח-אמ ךרי3

 ןי3!חדק״פ ףירב ןניסרג יכהו מכשעצמאב מייה33חש
 ןיכ 3ידבמה ימיא תלש עצמאב תייהל 3חש ט׳י ארד ר׳א
 'זה סייןיכו סימע3 לארשי ןיכי ךשחל ר א ןיכי לוחל שדק
 הנימ אוה מי3דכה רדרחמעט יאת השעמה יתימשש3
 13 המ־אי ת ישיאמ איה םישדק שדק רשאי הזכ וגש סיברז
 מה'ח תשודקל ט״י שירק ןיכ שיש שרפהה 3טשה3ו ןיבה3
 יכ כ קרכב ונעדט רככ הנה יכ קלידנמ ינא הילע רשא
 סינכה מכשנ יככוט סיי משחק3 המודמכש תשודק ןיא

 עכב זלי3כקמי שרק םיארקנו שממ םהיכא תא םישרוי
 3כק3 םהיבא לא י3ג?י המה בזטסייב ןכא והומכ ק״עמ
 המה ןכ3ז ז3צא דעומ יאזרק המהו ונתמ ןינרה ע$ש
 המה תנשב רשא איה סג ףסונו םדק יארקמ וארקי
 3זחסשןיאש 03גרדעז םשארמ ול ןייש םהיבא לא ולעי

 הלעמלמ סהינא 3נא שאר ׳היבגי ביט סויכ ס3׳אז33כ
 םיקמכ 0ה3ס מ*גח קהיזהטתל םיראשנ תיינק ששו
 3!ח יאלקי ז33ה תיויצק ששו ת׳גח םיקמכ י׳הנוד׳בח

 סמגירדממ״׳לעמת סה ירהש ו״ח רומג 3!ח םניאו דעי׳מה
 א׳וא דע !לעי אלש ינפמש אלא הנמת הנוילע הגירדמל

 עמשמ ׳המא יכד אכיתמי דעומה ליח וארק• תינושאר ׳גב
 אוה ח׳ר יכ ח׳ר תשחקמ הלידיל רעזמה ליח תשידק יכ
 קיחכ אלו ינולפ ןכ ינולפ ולצא תילעל יבל הנבלה שודיח
 תיגירדמה :ךרד םהל דרוי רתכה עפשש תייה םע םהיבא
 תישה יכאלמ יכ לע חספ םיקת היא םירמוא ןיא ןכלש

 קיתב ןוילע םוקמכ השאר דעומה לוחבו ותיקח סיעדזי
 םלקמב י׳הנו שארה! םיקמכ ףיגהו תיעירזהו היבא

 • ףיגהו תועיריה

 ןיאש המ ללכ תה׳חב ןיליפת ןיאש םעטה איה 1
 דנלג ףכ מ תלפתכ סמיאןיקלסמשח׳רב ןכ
 ןיליפתה ןמ הלי תלאיהשק׳ע עפש םהילע הלגנ זא יכ
 ס־ליע 'יאלמ םהינש תה׳חכ ן בא ת״ר יקרפב ראבתנש יתכ
 ימכ ןיליפת תחנהמ לידג איהי סתיליצא ס יקזנמ הלעתל
 ליכשמה שיאה קובי הז סרפה טפשמבו • לז ברה בתכש
 שרקתי לכבו ׳זכו ליחל שדק ןיב לידבמה הכרבה תעשכ
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 טיריהב אחדימב לקרל רהזיל ה קרפ
 :כ״ע יעיני איציה3 ידכ רטמל לידכזילי הריתי ?שודקכ 'ימיה כתיא;יישעלז רימשל ומצע

 *ינר עימשל ןזא םיטמ םניא ה״ע התע םיכר >|ךן יכד תכא3מי דב3ג םפכ לכוא א3א תכשחמ תנא3מ לכמ
 יתימ רבאה רבד םהיפכ רלנש ללכוסימכח י תשש׳ישעה דכב הפי3קה 3עהר!זי הכא3מה יכ דכאה
 דע ןידה תריס ךפה םירבד המכ סישזעו דגממ? ליחכ לכזא י3יפא תכשכ הכא3תה הרכאנ ןכ 3ע יכ השעמה ימי
 הנובת םהב ןיאו • איטמקרפ רזכיא 3כ ה3טב טעמכש רתינ א3> המינפ שדקה 3א סיכנכנ ן׳זז תבשכ יכ יפ3 שפנ
 ןכסא הנעט יוה םתכב רבאה רבדד זז הנעט סאש ב״עי ירמנ3 הפילקה תתבשה אוה ןכבו הטמ3 רבד םהמ
 הרסזא3 םימכח ו3יעזה המ> איטמקרפ רטיא 3כ ת3טכ 'יפכב הטמ3 ן״זז תוינק ששש ט״יבז הכא3מ ןימ 3כ רכאנ
 רידנל רבדה לע חיגשהל םהל שי לארשי יעירז •הריתה3ו שפנ 3כיא הרתוה הפי3ק3 די עגמו עשרה המש רבא
 • 'הירבדמ א\׳'סיא ןיא ס״במיה תער3ש ףאש יוה הציפה 'וקמכ י3ע ת׳גח יכז3עתני 3יאזה הדובעתכא3מ'דכאנז

 הרותה ןמ יטא וניאש יכררמהז ש״ארהו ׳סיתה תעד ןכו דטב 'י3קה 3א הטי3ש ןיאי ת״גח םוקמכ י׳הנו ד׳בח
 םירומה י3חגמ םנמא ס׳דמ ייקיעי 'תכמסא םעטמ א3א תייחו הקיני סה3 תייהמ רנכי א3ש ינפמש א3א • ת״נח
 ןרזצ3 הניאש הכאלמ לכש ל״ס לז א״בשרהז ן״במרה •שפנ3כוארת׳הססבנתייחה3םשמ ,
 בתכ ןכו •הר^תה ןמ הרטא דבאה רבד וניאו דעומה דרויו תיניילע ש3שמ סה3 ךשמנ הז תויח יכ *3/1
 יכה ןישרח ןיא ׳רפד איגזסד אטשפד וכתכי ףסוי יקימנ 'ינוילע׳גהש ימצע ט׳יב ןכ 3ע 'וניררמה ךדד
 ךייש א3 את׳יכר ינה3 ןכסא • יתכירראשכ ןכיגימשמ שפנ לבוא ספא רתיה אל ולא ק׳ול תיעיפשמית׳טלוס
 ם׳כמרהל׳יפאו סידיזמ זיהי לאו 'יגגוש ייהיש בטימ רמימל יבלב תייח ספא 'יניציחל׳ועיפשמ תינוילעה ןיא יכ דבלכ
 לקיע ?ל שיש איה ס״כמרה תעדש רשפאש ה׳ה בתכ ןכ לע יכ ק׳ז תיטליששמה׳חכ םנמא הלילח הטילש אלו

 שורדל ןטג ךכיפלו החמש תיצמי ףסומ ןברקמ אתיירזאדכ תצק דוס איהז רבאה רבדכ הטילש םהל שי םימי 'י סה
 תישע יתלכל רתימהז רמאה דכאה רכד תיכלה םהילא ן יעב םש ידכאני הפילקה יקמעב ועמטנש הסירקה יציצינ
 יניע א'שנו איטמקרפכ וא הרוכע תכאלמכ ליח שדק ולעתנ ולא תיינק 'ז יכ הטילש ׳הל ןיא שדחמ לכא םלזעה
 םא ףאו זעע ילאכ תירעזמה תא הזכמה ירתא רשא ראמ ב׳כ סיניציחל הטילש םהל ןיאו ת״גחל י״הנז ד״כחלתיגח
 אל המלי ךיאי כ׳העל קלח ול ןיא ט״עמי הרית חיכ שי • ׳ה ישיאל הרעה הזכ יחו רומאה רבדכ דכאה רבדכ קר
 ףסכ עצכ לע םייח ץראמ השרשל הבילעה 'שפנ לע יסיחי יוניש אלכ יתישעל דעימה לוחכ דכאה רכד !ריתהש ףאו
 לכו וליכ סחכ לכהו והיתלהמיחהוףאהף5קעבשיזל אחריטכ לקהל רשפאר המלבב םימש ארי םוקמ לכמ
 זב ךיניע ףיעתהו םלכה ייח ימיכ תי׳צמכי הריתכ םעיגי יליפא רהזהל בישח םדאל שיב לז חקורה בתכו • השעי
 םימכח ומייקו ולבק רשא לק רבד לע עגר טעמכ זנינ׳או ןיזיכש ר,יול םלועה ועטי אמש דכאה רבד תכאלמכ
 זל ןיא ט׳עמי הרות ידיב שיש פ עאש ןרמאי סשדק חורב רתימ ןידה ןמש ףא דבאה בד קפסכ ןכי דעומב ותכאלמ
 שיניאד הילע ודעד יקתפרה המכו המכ אלה ב״העל קלח • ושדקתי סישגנה םישנאה
 ליבנ תייצמכז הרותכ תילילה וייח ימי לכ םימיה וייח ימי לוח ימיב םירטוש דימעהל ןיד תיכ 0י3^11
 וכיו הנידמל הנידממי ריעל ריעמ יילגר תא תתכל ליכי 'גאלמה התיא ריקפהלו דבאל דעומה
 שקעי ןיאי ב״העה ייח תינכשמ תשרל לכה למסל ;תכש יאש םירחא תכאלמ איה סאז דעומל היחינהו הונדיכס
 לכ ןכו םימי המככ חרטש המלכ ׳א העשכ דבאל ויכרד תייהל ןכיסתיא ןיקלמי סתיא ןיתמשמ סרניקל רשפיא
 'שירפהל ץראה םע ישאר בל לע רבדי ה^ה סירכדכ אנייכ ם;י קושה סיי םהל שיש תמיקמכ סחחטה רחא םישפחמ

 המכ יניצמ רשא סעידיי תינוכת ךרדו הז רסיאמ לזח ימי ■קתכש קישה םייב ינקיי ורכמי אלש עיבשכ ׳א
 מהיחכ ותושעל טאש לכש !רמאש דע רבדכ לזר סימחה קושה סייכ רכמנ וניא םאש רבאה רבד הז ןיאש דעומה
 לש וללכ ק׳מד אתיירבב ש׳מכ זתישעל יוגל רמול רטא עדינס לכ רעזמה רחאלש קישה סייכ רכמי רעזמה ןיתכס
 וניא השוע יניאש לכו השועו דגל רתיא השוע אוהש לכ רבד עמשמ ימלשוריה ירבדמש ףאו ןרקהמ ׳רטפ• אלש יאדוב

 * השועו יוגל רמיא תיעמ םהל ויהי רעזמה לוחב ורכמי םאש ןינעכ איה םאב

 ידכ דעומה ל!חכ חלגל םימכח ורסאש םשכ הנהו ׳תכ רבכ רוכמל סירתיתס ט״י תחמשל רתיי ואיצויו חזירכ
 ןרסא ךב לוונמ איהשכ דעומל סנכהל אלש תיעמ ול םיש ימכ אלא וללה םירבד זר/יאנ אלש לז י׳כה
 לחנמ איהשכ דעימל סנכי אלש חכ דעומכ סככל םימכח אלש ידכ ט׳י תחמבל כ'כ איצוהלמ 'הילע סחו 'יטעומ
 ימי םיה תנידממ אכל אלא !ריתה אלו םיאזצ םידגבב תוירכ תיעת זל ויה !ליאו תיירנהמ ליאשל וא ת״לל ךיטצי
 דימתש דעומכ זסככל רתימי דחא קולח אלא זל ןיאש חמשיש ידכ רטמל היל ןנירש ג״הככו רתיי אינימ היה
 ימד ג׳עאד דעומה םדוק טככ יליפא ךלכלתחי עדמ איה ׳חתשל׳ינוהל תזרכ תיעמ יל םיש ימ לכא ינפחככיט׳ייכ

 חלגל רטאר חלגל לובי היה אלו טי׳עכ הדיבא זל הדבאש יל ריתנ אל כ'כ איני.יל יתעדכ ןיאו הואתי ישא לככ ט׳י
 ינפמ רטמל
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 זס םש׳חב הפ־בכה לע חורסועה םישנל תחכות ה קרפ
 'יחלגממה מישפגב ה1*ה'יאטחה יכ ןידו מד עדיי 3כ לצא םיעדוי 3כה ןיא ימנ אבהו םנזאב םיעדוי 3כה ןיאש ינכמ

 סה ילה!שד,דהסע3ארשי מדעמ סה סי3דב1מ מ׳חהכ ור;זא הז 3ע ס׳שכ ?ר/זא רבכ דזיא קולח אלא 3 ןיאש
 ז׳עעכ אוהש מודעזתה /יא 3ז3זמה גוס/יחמ םיסנכנ זטשזפ׳א^קילח א3אז3 ןיאש יחד י'של 'יפו וי3ע חיכ ימ
 יאמקל יאמק וחווצ ה/יכ הז 3ע ימיאל לככו הפיזנ 'יבייחו עידימו קי3חה סבכמו רוזאב חנמו ינסטקמכ ףטעממו
 סהי3ע וזירכהו ה3אה סיאסחה 3ע ס3ועה ושיערהו בג3ע ףאד שיבלה לעב במכי'א קולח אל א ול ןיאש לכל
 חמקה טקל רפסב ןייע ה׳א ) 3ארשי מ>בבד מולהקמב 3כה ואריי יסבכ3 ךירצ ומצעכ אוהש וניש3מ עזישמד

 'ב׳מכז הכסאב 3'ז סהירבר 3כ איבה םניי סמס מט3הב ת׳מ מ3ימ אחכימ א3ד א3 רחא י׳ע 3כא דינח חוזיאש
 הכי מורבח ירבד סהי3ע ןי3בקמ ויה רשא דע (ה3וגמ קי3ח א1׳ 13 ןיאש ימ יזג יא ימשא י׳ע סבכ3 וישכע סיגהינ !ן
 3כ3 ׳מ3הק ישנא3 המה סג חיכזה3 סיעירה ׳ה ישיא ושעי אוה דחא ק!3זי א3א 13 ןיאש ?ז הרמ3 אבש ימש יפ3 דחא

 י3ו3 סה 'ישירק 3ארשי ירימג יכ םימכח ודדגש רדג ונרפי מיטמ םניא מ!נכ מטר המע ןהו * 3כ3 ססריפמל עודי
 רשא ה׳עמ'יכר3 ריהזה3 שי דיע־בכעמה הסיעבש ריאש סבכ3 מחעימה מא מיזבמז םימכח ירבד עימש3 ןזא
 גנ׳חהכ ןמואה מיכמ סי3כ איכה3 סהימוג׳וצר חימה 'ידמ׳מה 3כ'יפאש םימכח ןוצרכ א3ש דחיב הכרה דע;מכ
 עבצה מיכמרמצ ןוגכ דעומה ךרוצ3 ןניאש סירכדב ירמ וה3 מיאי3יפא דחא דחא קר סבכ3 ירימה א3סבכ3 •
 ב׳פב איה משרופמ אמיירכד מיכא3 רשאהזז אנייכז מזחפטח א3א ורימה א3שסבכ3 םיריסאה ש׳כז יפנטמד
 דדכה מיכמדכ ןוגכ ןתיאה מיכמ םי3כ ןיאיבמ ק׳חר ידגכ ןכו דחאסזי 3ככסיכילצי דימ םיכ3כ3מתש סיריה
 םי3כ אלו עבצה מיכמ רמצ א3 3כא גגזה מיכמסיכו יאש לבא םהב ןיפפ3מש המיא ונייהד רמייכ םינטקה
 םנמנ איהש ובשחיש ©יאורה ינפמ םעטהו ןתיאה מיבמ ףי3חה3 רחא סהל< שיש 3כססבכ3 רוסאמיקי3חו םידגנ }
 דעימכ׳נקמ ןמואהש ורמאי 1׳רשי ןתיאה סאי׳עימכ ןקמל אלא ירימה א3 סידיה מיחפטמ י3יפאי ן !רחאה ט׳י דובכל
 ןקמל׳נמנש הידיד3 ארשחאכיאד רסא יזג ןמואמ וליפאו א3ש םיגהונש הת יפל לכא סייסויסמיא ףילחהל םיגהונל
 דעומה ךרוצל וליפא ריסא ןתיאה מיכ3 ךילוהלו • דעומכ סהצ חש סכבכל ריסא מכש3 מכשק אלא סמיא ףילחהל

 :לו םיקסופה ש׳מכ . ימיבל ריהז הל ריהז שיא לכ מ>יהל יוארו טי׳עמ הסיכככ
 דעיתה ךרוצל וניאז הרימי אחריט ט שיש רבד 7״31 .זיחמ זסנכי אלשו םימכח מנקמ לע !לכעי אלש מאז לע
 גוחיש ידכ איסהרפב מיחהכ ומישעל רוסא םיבייחש םירבד ד׳כמ 'א איהש מחעותה מא לזלזמה גיס
 ןינפמןיאהנשתכ סמא ךכיפלו דעימכ לזלזי אלו חמשיו ןיוהמו םירוכש לע ןהל יוארה שנועה דבלמ יהנ םהילע
 'א ליעל ריעמ ונוממ עיסהל רוסאש ש׳כז 'וכי רצחל רנזימ הבוחו • הכלהכ אלס םינפ 'ארזהב ן תצעל רוטפ מנעט
 רצחבש הפשאהו לבזה ןכוירשד רבאה רבדסזשת אל מ>יסל הימכח? ק׳קה יגהנמו ישאר יסנרפ לעמלטימ
 ונקלסי אלא אחדיט כ'ג הכ שיש ת׳חהב יאיציהל רוסא רמזיכז הלאה םירבדב אצויכ לכ לטבל ץרפכ סידמיע
 >א מפרכ רצחה השענש דעהברמנשכאל םא םידדצל רשא םיאטחה םישנאה לוע מינילממ רבשל ן־רפב דומעל
 לדגל סיצבה לע מליערמ ןיכישיח ןיא ןכו ירשד הפשאכ מ'ר מרבסל םמצע סיכמיסי מלי׳חכ םמצע חלגל ורימה
 לכד דעומה םרוק סכישימשכ אל סא הז םעשמ סיחספא אתעט ךייש אלד מה׳חכ חלגל ט׳יעכ חליגש ימב רימהב
 ורימהש הת ןכו * םריזחהל ירשד החירבל ג ךימ איהש רפכו ממכסזמ הרכס ןיאו ליטמ אוהשכ לגרל סנכי אל1

 מיקשהל ךירצש הדש אוהש ןיחלשה מיכ מיקשהל סי מכח מיכ רשא םינשי םע םישדח םיקסופה לכ החימא הל וחמ
 אכיה אלא סימה אל רספמ דיממ הנקשי אל סאש ריממ ■זיייאיכ וחירכהו ?עסי םהיפ לעו ונחי םהיפ לע לארשי
 'קשמי וכישממ איהש ןיעמה ןמ ןוגכ הרימי 'חריט אכילר אכוזג לכבו ףנעו שרוש הל ןיא הזב מ'ר מדכסש מס0כ
 אוהש ינפמ רוכה ןממיקשהלו מילדל רוסא לבא הדשה אבה לכו תגכ ורכזוהש סמיאסאיכ מה'חב חלגל ןיא
 מינליאב ןכו םידספנ ןהשמיקריכ ה״הןכי לירג חרוט רמיעו ףזזנ יכ הפיזנל יואר ריסאל ורמאש םוקמב רימהל
 לכ הקשי אל ןליאל ןליאמ םימה מא ןיכשימ מ!יהל סימהש םהילע ףיסוהל אלו לזר ירבדמ עורגל חכ ונל ן יא ונאו איש
 החל הדש היהשכ אל סא הרימי אחליט ל׳זהד הדשה הזה מ'ר מרכסש רמאמו 'מלמ רדגמל רימחהל סא יכ
 • חשד הרימי אחריט ןאכ ןיאו האקשה בס ךסצ הניאש םיקסופה סימהש םגהו זילע ךימסל סזקת ןיא היה אלכ
 מ0קל ןיכ אוהש לכ וליפא ריסאו איה אחריט הרוחס לכו היאר םשמ ןיא ט׳יעמ ןלטנש לכ מ׳החכ סינרפצ מליטנכ
 הר,חס ול ונמיש מ'ע מ!עת הולה סא וליפאו רוכמל ןיכ גהנמו׳רתיח יוה דעומה לוחכ 'ינרפצ מליטנ מלמ!ח אהד
 איה הרוחס מ׳ינק כ'ג והז הכ רכמשהל ידכ ובוח ן יערכב ימימ ט׳יעב ןלטנ םא ךכיפלו סש אני־למ אהד אמלעכ
 דעומה רחא ןידצמ םניא כ'אא סעבומל תכלל לטי וניאו לגרל סנכי אלש ידכ דסימנ גהנמה רקיעד מ׳החב ןלט׳ל
 רמימ זאסעבמיי מ׳חהכ ךלי אל סאדבאה רבד ל׳זהד לכא מ׳החכ ןלטיל רמימ ט׳יעב ןלטנש ןויכו לחנת אוהשכ
 'סחהו ׳ןיסחה יחמפכ םטשו׳ה׳ירזדכה? דג ומכ העכ מל קפס ןיאו ןנכר גולפ אל׳יסא׳ימגד אנידמד זיוליגה ן ינע

 הרוגס לצא

* 



 ט-דדב ע־זסאה םירבדה יניד תצק ה קרפ י
 ♦רכסכ סיכזתכה םהיתזכזבסחןיבתמן תחעזמה תא ןיעכ וריתה אלש ידבע אק'רסיא הח1תפתלדהותריגס
 בותכ רכדסתיא םירדסחי סינקתמי םהלש תטסשחה ךריצל׳ענצכ סירכימש םילכי תיככ ,תוריע ירכימכ אלא הז

 םהמ ססרו ת־סאל ישא הזי דעומה לוח ימיב זכפלא לע ךריצל ריצבה .תעכ םיבנע זא ןיי תמקל ךירצש ימי רעזמה
 ם/יזא ססתטידעימב םתכאלמ ןיכו טמ פ'עכ סכוכשחס רבד דיכ אצמי אל דע׳מה רטע♦ סאו הנשה לכ תייתכ
 רבדה רוסיא 'הילא םורדל שיוסהיקסעמ סיימפשמה׳זיב דכלבי ןתפזל 1 תייבחה ןקתלו /ימקל רתדלי • איה דבאה
 לע לסומ הלאה םירבדב אצויכ לכו ןכ תישעמ 1ענמ*ם י הנשל י/ייי/יש ידכמ ר/יוי לבא דעזמב ו/יכאל/י ןייכי אלש

 דאמ הלאה םימיה תשחקב ס׳רמשכ /יזיהל לארשי ושיא י/ירכעש׳זמזקת המכבו רוחסכ 'ארנ אוהש ינפמ הנקי אל
 םירכאמ תייהל נ״ח סרי תחתמ הלק/י אצ/י יתלבל דאמ םיחיגמ תנחבמ הנימבש הז רבדב הירורבש יתיאר םהב
 תודעומה תא הממה לכ יב תחא תעשב םמלוע םורדל יארי םתכאלממ םייונבש דעזמב ריצבה תונקל
 קלמ ול ןיא סיכ יט םיסעמו הרית ודיכ שיש וליפא '♦ינקב ןידה ןכו 'רסיאמ יהנישזרכאל רבדה רוסיא ןהילא

 • ראבתנש ימכ אכהסלועל * דעזמכ׳תכאלמ ןיטל רוסאש הנשה ־קוצל םימחפו סיצע

 אצתךכיכפמאלסהכ באלמה הרסאנש תויה 0?ןן רתימ סוידה השעמו דעומב רוסא אוהש לכ וליפא ןינבו
 באלמהי לאוה ימאל םא לכ ךרבתהל הסירה * ןמיא השעמ אל לכא הלע ןשילו בשיל אבטצא ן ינכ תמכל

 ןכ רכ־יהן יאש םויה לכ סהב חמשאו התשאו לכא הרסאנ שפנ לכא ךרוצ ינאש ןזיכ דעומה ךרוצל איהש לכס יפל
 םיליא 'אתבסו הלילח םידעומהו ט׳יה תנחכ הז ן*אז ךריצל וליפאו םזידה השעמכ אלא ןמא השעמכ רתוה אל
 תמאה לכא קז תולכסל הסונ םכל סתלאכ סכשפ ךרדמ 'ומל׳יגהינה דיב׳וחמל שי ןכלו ןמיא הסעמכ רוסא הוצה
 סקספמ םייונפ ויהיש ידכ אלא לארשיל ס׳י ונתינ אל א ןמיא השעמב תסנכה תיבב םינתח ךריצלמה״חכ
 ימי סלו הבשחמ ילבב ארדט ילב הריתכ וקסעיו תכאלמו 'געשיה ליל האירק ךרוצל תיאכסצא וא סילכפס םינקתמל
 םתא דבאל לארשי ישיאל ןיא ןכל םדומילב ןיחלצזמ!ןמי י״ע וא טוידה שעמכ׳זאשע אלש לכ םירוסא אגידמד הבר
 דחא לכ אלא סיננכ תיעיל ליייטי הנישו התשמ׳ לכאמב -לכאי המ יל ןיאש ימ
 תמכקמעד ול דחוימה ותיקמב ד!מע ול ד׳כשזת ימיקמ ןכרדכ םיעורקה ויל ענמי יישסלמ ןקתל *11040
 הנסמ ילעכ ארקמכ ארקמ ילעכ ךרכתי לאה סנזיס ירהש רבאה רבד יוהד ןנ׳רמאאלי רסא
 ילעכ הרגאב הדגא ילעב ארמגכ ארמג ילעב הנשמב אלא דכאהרבד ירקמ אלד ׳נקת" אל סא יתח ולקלקתי
 תכשוי איה רשא המיגעה ישפנ גנעיו הלבקב הלבק שעת ליבשכ לכא ונקתי אל סא דבכנ רבדה רקיעשכ
 'יניפ םלט ׳כ התלעותלו הל שוחיש ימ ןיאיכרח תייבשכ ןכ סג ריסא ךכליה רבאה רבד ♦רקמ אל !לוקלק תפסות
 רשאמ יתא רשא םיבר יכ ףיגנה ף !גה ערה רציה תייאתל כ'ג רמיל רסא ותושעל ריסאש המ לבד ונקתל דנל ימיל
 המי טיט המו הל ןיא םרח הדומלגו הדיחי איה יכ התא !תוסעל דגל מיל ריסא יתישעל׳זסאש המ לכר ונקתל דנל
 שקבלו הילא שורדל סלכסיהלא עגנ ישא שיאה ייפוי 'הזה יתלבל דאמ ןיליקמ הז זנידזדכי ןנברד תיבש סושמ
 הז ז התער ישקת דיב לופתלבל התיא ך ׳תתל הילע דחא יתיאר יכאדבוע הזה ידידבו דנל הדימא רוסיאכ

 • סראה לכ ידי לע זרפיתל אלשו ולענמ ערקנ םיתגה ♦לעבה יבושחמ

 תפסות םהב שי הלאה םימיה יכ ראכ/יכ רפכו רוסא !תישעל רסאש לכס ןכ הסעת המל יל יתתשי יוגה
 'הירחאלו סהמפל השודק שיש יכל השחק אל םלועמ אוה יכ ינבישהו דעימה ל!חב •תושעל דגל רמזל

 לכשה ןיאו שדק יארקמ םיארקנ ויהיו ךסימ ןנרק םהב סד היהו דעימה לוחב דגל הרימא ייסיא אהיש עמש אלו עדי
 גיהנלו׳ויה לכ׳ותשלז לסאל סיתיכ השודקה הנתינש ןתינ ב קיפ אתיירבב ימשה טושפה ןיד השדח האובנכ ויניעב
 ג הנתוי הל •* והיירז יבאו תיאיכיקה קוחשב לוח גהנמ םהב תיעמיש ךכש סינזאל ייה ול יתרמאש יוגל הרימאד ק״תד
 ןידה תא ןתיל דיתעו גהני ןיעבשכ הזה גהנמב סהכ סיהלאה יקוח םישרח ןכיא רשא הרות יציברמהמ אכ הז לכ
 ליקסל ושארב ויניע'בחהו 'תלדה דיהו'ימיה 'שחק ללתמי :ס/חע להקל זיתחזתי
 הנעתי הז ינפמ אלי סעסמ ינזאמו סלפב םיניינעה לכ ימיש ידי לע 'יפא דעימה לוחכ רושא הכיתפו
 ךרד איה ח אלא םידעלתה תא הזבמ איה הז םגש ושפנ ןזנכ חיתלש םירבד הזיאכ אל סא
 יוארכ התשד 'ימעטימי םיבוט ׳ירבד ליכאל ול רוביש הרשי ׳יפקמ סרא ןיאש 'ישמ ייתואיצי בשחלו ויתונובשח ביתכל
 סנ םויה דאש בושו • זפינל גניע הז לכ ירהו טעמ ןשיי ול ריבאה רביכ יו*ד םישמ א׳יי םיחה השעמ יוהו סוקתב

 • ׳ה ידומילב 'למת יל שפנה 'ביתכה ירהש ימיש ךירצ ןיא םימעטה ינשלו ונשעי אל םא

 דעומה לוח ימיכ דומלל ינגהנ ונישרדמ תיפכו ןניקיתב רהזנ םדא ןיאש ןייכ יוניש י״עזמכ׳ישענ המצע
 דוס׳יתחהכש ׳דמל יכיישר׳זזה ירמאמכ א;ה רבאה רכדד ןייכייניש םיש ךירצ ןיא ינש םעטלו דאמ

 ת׳תכ סא׳רטבכ הרובגב םא דסחב דסחב סא איהה ט״י סיזבת םירתסה ה״ע ?תע ס־בר ןהו י ימיש ילב ףא ידס
 תתכ תא



 חס םדדד ימיב דמדזו דרפ ה קרפ
 'סבלה תדמח 'סב םיצב !ןימז המה םיכורע ישאכ ת׳תנ

 בי האירקה רתא בישי עובשה ימי ר1מי| /אירק רדסכ
 'הל ללה♦ /דדזהז היצמ 3ש הדועסב תזחמש עבושב ונעבס

 ךיילכ ןהו ׳םיגפל רשא ןס3שה ינבל.הדערבו הליכב
 רשא שיאה ול השעיי הו ה טפשמכו • ת׳ילש וניניע ס/אי
 םימיה ה3אביןיב ה *דומילב תטהל ובלב סיהלא ענג
 /*בבלה ריחייו הלילכ הבהאב רת♦ דרת לב ףיסאיוילא?

 תתל 'ישדקב לעימ הבשחמבו אבלד תועירו 'יערז םולשב
 תתל ןושארה םויה יצחב בוט יבב וסנכי סיהלאלזיע
 םויה יצחבו ירועיש יכל לכ הנמאנ ה׳אירןיב שארב קלח
 לש הר׳מוגל התמשכו ןוששב לית לע ליח זכיסוי ןורחאה
 'ינישאיה ןיקית>גהנמכ'הלללה>'זדזהו עט שי ל ט א'יימ

 רשא׳יכמיאה ג״ביתשדקה .תמדא טשוי לכ ייחא !בישא
 המכ יכ ותמחנ תאז יהתי'הל גח ארקי תאזל תמאב
 וזעמה שדקמו זלכיהתארב 'ידעומבו'יגחב ול שי רענהמ
 רמאל והמ לע גאשי גאש דעיה יאב ילבמ סיממיס
 דסיהב המעז ולעננ אל העמד ירעשו יליכו סה ןכיה ינב
 וישעמב ׳ה חמשי סינ׳ומאת״רצע הדעו סיישי רזס
 ׳ה תא סיריכומה ולא אלא תידעימ *ל ןיא ימאל

 !תודיסח יפגב ןוילע דסח סורפי ןכי׳ברי ןכו סבל ימח לא

 קלח קרפב םתוא ןריב ♦תכרבכ רשא שיא םשאר לע
 ברקה לכ תאז רובעב םלואו •םימורממ ידש/ילחנ
 הבשחמבו דמואב 1מית סצעב דוקי ׳ה ןכשמ לא ברקה
 'יחמשה׳יוחזפו׳יקיר ךרד הנפי אלו הלאה םירבדה טפשמ
 לאו ןפג .תח/י לא שאי/יולקבו קוחשב םימעכ ליג ילא
 ןרמז 'ירענ םע םינקו /יול>/יב םע םיריחב הנא/י /יחמ
 בל לע ולעי אל) חבזי אל י /ירוענב שאכ ירבג ןיינעי ישנ
 דאמ הדכב ם/יאטח יכ קפס ןיא רשא סידמיע יק ינפל
 רמאל ללוח/ימ עצב רמאנ ול רצ י/ייא רציו ׳ה אריו ׳ה ינפל
 עמשי רעב ימזי/ימחנ יה/י/יאוה ׳ת ירעזמ םה הלאה
 טבל רמס ערקי אלו י״ב ?יבאמ הלאה םירבדה טפשמכ

 /יכל י/ילכל/יחי רשע 'גיכשל ז׳קז הערה לע םחינו בושיו

 ר/י מכ ומצע שד קתהל קר הלילח םהיגחב סיוגה יקיחב
 ׳ילכזסמז הרז/יכ'יפי1* םישגינה םישנאה םע רבח/יהלו ול

 יהתו חצזיל חחתחנ/יושעלו חצי תא ריעזהל תיינמב
 :רומאב ותמחנ תאז *

 לע הרות יינע ליכאמה רכש לדוג ינעדיה ^331
 סג מה״ח ימיו סידעוקכז םיגחכ ונחליש

 םהב םיללמואה בל חמשל איהה הרהזאה ללגכ סה
 םוי םוי דעומה ליח ימיכ תושעל ?גהנ ׳יכתיאהמ םיברו

 שארלהתיה איה חמשה תאז רשא׳ינויכאלי 'יינעל הדיעס
 תעד האילמ שפנ יתא שי רשאל תוחמש ינימ לכ לע תניפ

 'זיהמ'ובעי אל הככ ת?שעל ודיב קפס ןיא רשאו 'ה תאריו
 'ישעה׳ישע םאו לד סא ול ןתנ רשא ה תכרבכ םילד ןני׳י

 ?יקו תיב איבי סיד ילמנ םיינעו טיעמי אל לי• ה הכרי יל

 ׳לכואב

 םיכיש ׳ימי׳צעב ימע דעימה ליח ימי■ לבב ונחליש ילכואב
 לע המחלמ ןשד אלמ וכחליש תייהל אלמת יל שפנה ס ע
 'א םויבו :רהוזב ש״מבןחלישה תא םב א״שיעהר >/>

 ימא אנ את ב״ע >'ביףד יחי>'פ רהוזב ונחלו* לע הגהי
 ושרי םיקחצי דע 'סואנמיקיאןליר'ינתמבהדוא* יבר
 נ״כק ףד םיטפשמ השרפב הגהי 'ב םייבו • 'יכ!ץרא
 ימלעלו'לעל דע׳יסו זרמשת׳כילא יתימא ישא לגבי ב״ע
 תאזו א׳עה׳לק ףרהמחת׳פרהיוב ׳ג סייפי• ןימלע
 זמשז רחא אוהד דע 'ובז םתאמ יחקת ישא המייתס
 דימע ז״נ ףד א*ב ןיקת ןינוקת י 'דה םויבו • דחא
 הלעמ יעמה רע ילטו גח תאילקתא אתניבס דועו ׳א

 • תוכלמ♦ ןלמ
 רדה טממ לת ןיבל זיהלא תארקל ?יכ♦ 31^)
 אהיי׳ריתיהעטבז הרחב הפשב ישיבלב
 אל סא ן ירה ןמש ףאש !תכרבכ ׳ויה תשחק ריכזהל רסז
 יפנכ תחת ףעתסהל ןרדה וז אל יתא ן ידדחמ ןיא ויתא
 'תיא ךילשהלו לגרה תחמש ינפמ עבישל לסאל תידיסחה

 ןימזמל׳מחהז המל אהו חבשה הל תת ילב לע היוג ייחא
 יכבו הטא תיבב תדמוע הלכהו הפוחל ןתחה תא
 םיהלא עגנ רשא שיאה ןב לעו ח״ר יקרפכ הזכ ונכראה
 'שורק לא יתלבו וישוח שדקתי ינוימ לע ךיכל אובב ובלב
 ןזומה ךרבתי ןכבו וינייעמ לכ ויהי הכרבה תנווכו ס>יה

 דעימה לוחו בוט םוי טפשמ ךינפל יתכרע הנה :זשפנתיזינחצב עטשהז ויעימב
 ךרבתי סשה רשא ידיסחה תילמ טפשמכ
 לכש םכרד הזז והועדי 'היכרד לכב רשא רימת םדגנל
 ה׳בקהל ןיחבשמו ןיכרבת׳תויירתיי זא 'תחתש תעכו ימל
 רתאי)תתמש יעמ לככ׳יתתה שיאה השעי׳כו-סחמשרשא
 אוה רשא זה״עה תחמש אוה ךכ סא ותאנהו יתחתש תעב
 בהגיה ׳חמש היהת המ ב׳א רעצו הגות הירחא שי יכ לבה
 הטיש ךרבתי אייבל ללפתיו הנות תירחא ןיאש דימתה
 'לוע תחמשכ ינחמשישי םלש בבלכ ונוצר יפעל חכועל טל

 :ןמר יהי ןכ ןמא םיח ךלמ ינפ רואל בה׳עה ייחל ונכזיו

 גח ורסא
 !רשאל ארוק ׳ילשחיכי גח חסא איה ט "׳רחאש 0ץ

 אלש גהנתהו דעומה ןכ'יפ אדעומד אנב גח
 תונעתהל רסא תיעטש לש ט׳י אצומבו ט תונעתהל
 הגיגחו הייאר תינכרק ן יחכ יט ויהש חובט םוי אוה יכ ?ב
 ןארקב תינכרקה ןלאש ינפמ ט״׳ה רחא תיעטשד ט״י לש
 ׳תל שבד טיי אלו בש אל החוד דיחי ןברק ןיאו דיחי׳ונברק

 ,ועטש לש לכא ה'חב ןיכירקמז ׳יחבוז ייה׳זכסז חספ לש

 ו תישעל שי ךכלו וירחאלש םייב בירקהלו חובזל םיכירצ ויה
 פ״עאז • הזה ן תזב׳ יפא דפסהו תינעתב ורסאל בוט סיב

 ןמזבש י

 6 1כץ 000(



 קיפ
 תיגעתכזדפסהב יתימ היה םייק שדקמה .תיבש ןמזנש
 אלש סזשמ תכשכ .תרצע 3חשכ סייה ללה תיכד אבי3א
 םייב ס3וע3 3ח ;ירצע םידמוא ויהש םיןיחצה ירבדסייןי3
 'תרפס!'ירמ1א ויהש .תבשב 'א םוי ונייהד תבשה רחא3ש

 /יבש תיחמ זכייה ;יבשה /ירזיממ תבשה תרחממ סכ3

 בוט םוי ז/יזא רחא3ש םזי םימכח ןישוע ויהךכל תישארכ
 ונאש 'יקודצה ורמאי א3ש י דכ תכשב /מצע ליחשכ 3זחכ
 סייהז טייל ו/יזא םיקיזחמ ונאש ורמאיש הזכ סה3 םידומ
 ימי 'אשכ 'חשכ 3בא הזל ןיששזח ויה/יכשב 3חשכ אקמד
 •/יינעמבז דפסהב ןרסיא3 ט״יכ ו/יזא םישוע ויה עוכשה

 זנינינ ׳ייוצמ׳ניאש ינפמ םיקודצל ןנישייח אל הזה ןמזכו
 /יבשב 3תשכ ןיב ם3וע3 תינעתי דפסה רוסיא םיגהונ ז

 ונייהד שלחב ג׳י דע ףאו .3וחה /יימי ראשכ 3חשכ ןיכ
 םיפא תליפנו םינונח/י לתו3 ןיא ;יועזכש רחא םימי ׳ז
 ק׳פב א/ייאדכ׳ז לכ ן ימילשת ה3שיימנ /ירצעאהד
 לככ הכאלמ תושעל אלש /יזגהונש םישנהו הגיגחד
 תיצע 3ש ט״י רחא ספא גהנת ןיאש ה3ק ן/יעד גח ;רסא
 ן/יכא3ממ 3טבה3 סעט םהל ןיא ט׳י ראשכ לכא דכ3ב
 דפסהב אצא רוסא יעא אני־ימ תועובש גח יאצדמ ףאו
 עובק גהנמ שיש א3 םא אירש הכא3חב 3כא תינעתו
 3בא דחה 3כ תינעתי דפסהב רוסא כ'ג ןסינ ימיב ייהש

 תיבזשתב ןייע היא )ריסיא ונעקש א3 ם3ועק הכא3מב
 לכאמב גחל רוסיא׳זשעל לארשי ישיא לכל שי מ־טו :הז לככ ךיראה 'ח ׳יס 'ג ק3ח םייח תרות

 השועה לכהכיסדסשב יימאדב התשמו
 הנכ וליאכ ביתכה :ילע הלעמ היתשו הליכאב גחל רוסיא
 סיתטעב גח ורסא רמאנש ןברק זילע בירקהו חבזמ
 םוי ונייהד ןורחאה ןושלכ י׳שי בתכו חכזקה תינרק דע
 עובקל'כשנו זירז שיא לכ תויהל ןוכנו יוארו גחה רחאלש
 אהיש ?תדועסב רבד הזיא ףיסוהלו אוהה סויכ הדועס
 זילע רפכל ילהצרנוהסוע אוהגחזלסאדסכלשרכינ
 ויתפשכ ׳טבל הפיז ביסו שממ תינכרקה תדובע השעמב

 יכנא הנה • 'ובו היתניכשו ה״כקד אקש ארחיל הז ה םויהכ ותדועס דועסל זאיבב הז ה רבדה
 לכאמכ יתסעכ גחה רוסיא רוסאל אכ

 לבוקמו בושח אהיש אי׳א ׳ה ךינפלמ ןיצר יהיו התשקו
 לוחמל ןברק וילע וגברקהו חבזק ונינב וליאכ ךינפל׳צזימז
 ימיב התשמי לכאמ ייע ונמשא רשא וניתומשא חולכלז
 ׳זקאה'בדכ׳הל חזחנ חיר השיא ןברקכ ונל הצרנו דעומה
 זניהל׳ה ׳עונ יהיו חבזמה תינרק דע סיתיכעכ גח זרכא
 וננוכיו ןוצורי יתלחנז ה ׳שיאו •ןוצרל ויהי׳וכוונילע
 ששו הישעה ט*׳בש!ינפמ ימעט תא ליכשהל םירשי דוסכ
 תיליצאה לא זלע אל הריציה סלועלד תינחחא תווצק
 היהתו תחא הגירדמ דוע ט" י רחא השדר םזיב ןכ לגר
 האירבב השאר ט״יכ הישעה הסת י סוקתג הריציה

 הילגר?

 בחמסאה
 י לבקש׳ריציה ילגר תראה לבקל ליחרוצענ 'ריציב הילגרו
 ורסא שי טייב ךכיפלו האירבב םתויהב תוליכאמ ט׳יב

 יכ יפל ט׳י לשמ לחג תבש תשודקש ףא תבשכ אלו גח
 'אירבב'בשהו הטקלו םשמ הריציה םלועב אוה לוחה הנה

 הטמל וראשנ לוחה דוס םהש הישע־ז הריציהש ןייכ ןכלז
 ןכל הטמל תויהב רואה םהל ךשמנ םשו רומאכ טייב םג
 הראה יכ הראה תצק םהב ראשנ לוח אוהש ט״י רחא
 םתצק ט׳יב םג יכ הטועמ איה סנ ט״יכ םהל תכשמנה
 תצק׳יאשהל שממ ליחב תלסי שיו לוחה םוקמכ םידמוע
 םנ תבשכ ןכא גח זרסאה והזו לוחה לא ט״יה לש הראה
 רימגה שדק םוקמל זלע לוחה דוס םהש הישעהו ריציה
 ןת םירזוחו הישעו הריע לוחה ימי ןידרויש ש׳קכ ךכיפלו
 שדקה תראה זב ריאשהל לוחב חכ ןיא לוחה לא שדקה
 ט'יב רשא ט״יב זמכ׳בשכ גח ורסא ןיא ןכלו לוחב 'יצאד
 רזקגה לוחב חכשי ןפלו שממ לוחה תניחבמ אזה ימצע
 זרסא וכל ראין ׳ה ליא סיזז הנממ תצק איהה הראה לבקל
 ׳טילק דוס אוה יכ׳תכ ליז ברהו ליז י׳ראה ירוג ש׳מכ גח
 •ע׳רז ללוכה םע רפסמכ הלוע ג׳חור״סא ןכלו ערזה

 יסרפ׳יתפשב אטבל 'ה דוסכ יחירה רשאל לכוקמו ןקותמו
 ׳ה לא 'וספ המיענכ רמאי הז ראותכ ותדועסב הנווכה

 :חבזמהתונרק דע םיתובעב גח ורסא ונל ראד

 אב יננה •'וכז היתניכשו ה״כקדאמש
 "'מרהיו ׳תשמו לכאמב גח רסא תושעל

 תו׳הי ליא וינפ ראי וניתדועס תלוגס חכבש א״זא
 ףלח אלמ ליא היהו ט*י תסירק תראהמ הריציבש
 • ד׳אי רפסמכ ולעי התה ה׳זהי וילא ףרצהב רשא ד׳מל

 ףלא אצוי ונממש ז׳נל ורפסמש סיהלא םש ושאר ילע !להכ
 זיתיזנרק הנייהת ונממי • וינפ רזא ןרקו האירכד ןימלע
 ייתייצק שש ם״יתטעב 'יציה שאר רזא ראפ ג׳ח ריסאל
 םלוע שאר תינרק לע זיתזראפ הנייהת! • םייתחתה
 םיאלמ י׳הא׳דו ןיחזמד םיאלמ ויהי תימש׳דהישעה
 36 םזיה הנרפא ילהא רבא הישעה םאר ינרק סישזבלד

 עפש עיפשת סשמי הריציה םלוע היזהי ליא חבזמה םיקמ
 ■יהייתיממזרה תארי ךמש תא הארילו הבהאל ן׳רנל ;ינר

 •'זפו וצילע טיהלא'ה םעזנ

 הדיעס עובקל הזה רדסכ השעי שינא
 םישנאה !הערמ תזוחאו !יבהוא םע דחי
 רישי הרות לש המחלמ םחל !לבאי םשו ׳ה לא םישגינה
 איה רשא'ה ינפל רבא ןייל׳שה לע הרמזו ללה החבשו
 !ליאכ םימכ ול שיא םהידי וננס רשא חבזמה תחת םייד
 ךכיפלו רישכ סייולה ורכד ןכרק לככו'יכו חבזמ הנכ
 הדורכ הפשכ ןחלושה לע תוחכשתיתזריש ררועל התיהי
 תאמ !ילע רפכל ?ל הצרנו הדערבו הליגכ השחק מיענכז
 החמשו התשמ ימי םהש דעומה ימיכ שפנה לע אטח רשא
 סייה'לוגסש ורמא וילעו הלקת הזיא םהמ רצבי אל ישא

 הזה



 טס תרכוסו חס3 רחא "בו דדו מ תונעתהל ה קרפ
 ימי ךיזא ןימויאמש ןנישייחסימי הבלה םהשתטזס1 חספ ןפלק הילע בירזיהו תכומ הנכ וליאכ בשחנ תויהל הזמ י
 לחא ןכ ן יאש המ הלפס ןיכילצז הריבגו ידיל ואב החמשה ואטח לשא םהיצע לפכ3 ןברקכ הבשח םיהלא יכ ינייהו
 חיכש אל 'ב זא ׳א סזי אלא ייה אלד ן זיכד .זליעטשה גח לתאנש ןללכ םתאטח לע הליע טילקה יליאכ גחה ימיכ

 3כא ט׳כת ןמיס ףס יניכל בתכ ןכי • אכיט החמש היכ ׳יע /יולייע הלעהי 'ןגי התשמה ימי יפיקה יכ יהיו כייאכ
 גח לחא ףאד בתכ ת״עק ןמיס סיעד םימח רפסב :׳םי ינב זאטחיליאכזיארעאיכ
 קרפב תיינזמיימ תוהגה סמכו םינעתמ תיעטשק ימש יכשזחי׳ה יארימ סיכל ומייקי ילבק ןכ לע
 ימי 'יכי ןכי ולא תזינעתכש תוינעת תיכלהמ 'א תספה רחא ינשי ישימחו ינש .תמעמהל י ןיכהל
 לטאל תיצמ הלימ מירכ מדזעס עריא סא הכישמ ןינעממי׳ידעימה ימיב יאטח יליא הז׳עטמתיכיס 'חא ןכי
 !ירשע אבילד אכיה אקווד ונייהד ארבמסמיןאכדע גהנמו סאטח לע הרפכ סהל מייהל זנימפש םירפ םלשל

 • הידהכ אלא םיקמ לכמ הול ןוויכ גח ירסא ן וקמכ יכ ףאנ אוה ןי קימי

 תינברקה משרפכ הגהי הלא 010!?031 סחיכן כזשיש דע הצרי אל ןכרקי א׳גס אל אה אלכ אה
 דע ׳מ ןמיסמ לזקוחיכזזצז ארקיו ,ל ל? מ'ר ףד סחנפ תשרפ רהיוכ ש׳מכ הרבשנ תילב
 מייגעמכןיזכיזדימממידממזחנמסיחכז הנשמכזיפיס הימקיא ארק יאה הרכשנ חח סיהלא יחבז תמפ אכא י
 זנייהד מחעימה תא הזבמ לש ה לשכמה ילוא ןקתל !לא לע שנ רבד ןברקכ יערמא אל איה ךחכ אשריקד אמיערד
 ירתאש מירימחה ןמ איה רשא חי מתמ הנשי דעזמה ליח דכד אשידק אניצטמ ינעמש יכהו תרכשנ חח אלא יטיח
 סישעמז תלימ ידיב שי 'יפאשי זעע וליאכ איהש הילע אלססמ אחח הילע ךישמא יטוחכ אכאמסיאל שנ רכ ימא
 קלח קרפכ אמיאדכ אכה םליעל קלח ול ןיא םיבזט . הימיער לכל הילע שילשי שנ רכ לע יאגמאי אכאסמד

 הדועסכ םהכ ימדזעסב גהנ ׳יפאש םינושארה ורמאי סייק אשדקמ יב הזהד אכמיב האכדמאל שנ רכ ימא
 הכאלמ הזיא וא מידעימהמא הזכמ ללככאוהלות לש טרחמיאר דע תילע איילמ תילח ׳רפכ לכ'ינברק בחקא
 תכב ןיזכי הלא לכ לע רמיה םהב גהנ אוהז סהכ הריסאה איה אדז היל ךיאמו היליד אמיאג זגמ אחח אזההל רכמו
 הברמה ןונחה לאמ החילס שזרדל החיש ךיפשל ילא תיינעמ חח אוהה רימא דכו אכאסמד אגרד איההד חיבמ

 • וילע רפכל חולסל אקדכ איערב לכקמיאד זהיא אד הינכרק ליבקי אבאסמ ן
 תסונ רמאי ילא תיינעמ תחנמ 073031 םלכלז םילכ הינכרק יאל אחחיאהרבמיאאליאימיאי
 • וראית הז י תלפמ עמישב ינינע ךכ ן יגכנ יבלכמ אלא ה״בקד יאל אד אנברק אהד רסמתא
 יכ הזה תינעתה סיצ םייב ונינע וניבא יבמח הרכשנ חח תיאיאקיכ הרכשנ חיר סיתלא יחבו
 וניניעב ינלשכ יכ לע ינחנא .הלידג הרצכ ״ אקדכ היל לבמיד ןאמ ד״עי שילשי אלז אבאסמ חיר איהה
 שאר תילקו קיחשכז׳משמי לסאמכ זנדרתי ינעשפ ונחנז ארכג אוהה יזהיל בושי אלו ךלוה חח כימכ הילע תיאי
 הער לא הער זנקבדהו םימעכ ליג לא ךישדק ידעומכ בושי אלו ד׳הה ןימלעל היבגל ביתי אלו אמיחטבאב

 לכ לע רשא דע תילילס אל תטימנבי ׳ילקלקעמיחיאכ ךשימ אטיזיה רשאכ יב שיריפכ חה • ןאב דע
 ילע זיה ישפנ האנש םכידעומו סכישדח־ימאל תפצק הלא יל ירקיעה חכוה האגתמ וכלי אבאסמר חיר זילע ,
 חעימ וניזב ז זנללחז תרס ינפסיהז אושנ ימאלנ חרוטל ןיא יכ םוצה ידי לע ימיא רבשל הרכשנ תח אוה )
 ידבועל םילפטנכ תויהל הער הדוצמב ונדכלנו ךישדק ףוגיס ח> לע ספא יתחו יירביא לכ תריכשל ךרד ז
 לע תולעהבו אבה םלועכ'ה תיאג תיאר לבלו םילילא םיטעמתמ םירביאה לכ רקיע םהש ומדי זבלחס תינעתה
 ונברקב וניכבל סמיי ונינפ ולפנ תאו לב יטבל האגתנ הימשו הליכא ידי לעש ימכו םיפגתסמי
 טפשמל סיקכ ונתירחא לע אנ יוא רמאל םימל יהיו ומצע עינכהל ידכ הליכא ילכ ומצע ףגסי ךכ זחב י

 • סיהלא • רימאכ י !
 ונכש המ וניתוכא תיקתי ינתיקת ליצ ה 001/1 ןסינ שדח לכ רובעיש דע ת׳נעתהל ןיניתחמ ןעי1
 הוהתינעתה םוצ סייכ ונינפ תשובב ךילא * היהי ןחה הו םלואו • קנעממ ואו חשמי

 בא וניבא התאו • וניתחעמ לע החילס שורדל החד;ןיפשל *דיחיל לבא זנכשא ינכ גהנמכ רובצכ םילעתמה םתיאל
 תא ךידסח בזרבז ךדיחדב שטחז ונילע לומחו סוח ןמחרה וניא ינשו ישימחו ינש דעומה לחא דימ תונעתהל הצירה
 זניתייגגש ךרפסמ קוחמל הבוטל ונילע ךיניע םישו ונילכש העש לככ דיחיש חשמי ןסינ רטעיש דע ןיתמהל ךירצ
 יכ דבאנ אלו וניתויכז ירעש חתפי זנתיליעמ יחתפ לוגסו ןת)יה םדאל םידמוא ןיאו חיכ ׳ושרה תונעתהל המיש
 דדמב אל יכ ךינפלן גוזדיו] יולגו תוילכו תטל ןחט התא !י^על לגא ותע תא סראה עדי אל יכ הכושמ תסעלה
 ונרצי זע יכ ספא ונאטח ךתנווכ דגנ תסעל לעמכ אלו ביעהו ןכ םהל תושעל ייאל ןיא רובצכ םינעתמה
 תמאי ינממ כוטה ענמו ונמיא הניעו הסיש וניחלכ לעו ייא אקוודד תיעטשה גח רחא תמעתהל אלש וגהנ

 ךנזטכ] 13 י סספ א גי ינש קלח



 חוביסו חספה רחא לש תומוצל ונגע ה קרפ
 ךמע יכ בשחמכ אל םיזגב 1 לגמליצנ ויא ןיממ ךכזטב
 לבק ךמיאפמ ןעמלז ראפממ ס לשא לאלש* ונחנא
 לפכל האטחו הלוע ןברקכ םזיה סימל!ונבצח מע*ני
 סדנ זגממ חדי א3ז ךישלק ירעזמכ זנמגפ לשא ונימגפ
 היחנז הכונו קאכ לחא ♦זג• 3אלשישלן> וילעמ 3לבה3
 'ה םעונב מ?זתל אבה םלעה ♦♦ח3 הכלב? הבע ט שלינו
 ענילעמ החלל לאלש♦ ןייכ ךזוע 3ע ,ה תסזחז ?לכיהכ רקבלו

 ונגיש !ינכסב סלזעב אבל 'ישגרממה ׳יעל םילקמ לכ
 הפנמי ינד דגממ יסהז הזה ןמזבו הלאה םימיב ליזאה
 ךיגפ דעסמ לאו שקע ךללב םיתפ סיניצו ממזשמ ע !ןיימל
 הנע/י המאאלקנךילא סרס זניזיעזשל בזלקאנ היה ונממ
 ינאו וארקי סרס היהו רמאנש לברכ עמשמ הויאז לכלנ
 הנוע ה המא יכ עמשא ינאו םילברס םה רזע הנעא
 עמ׳ש 'ק המא ןחכ הפ לכ וילפמ !דמשי הלצ ןיעכ

 : הלעמ

 * בוט םוי ררס רשיו םת

 םורי
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 הכונח
 • זר ואבצ ן־רוזרי ךיזדונכשס זרורידי זירס

 ןושאר קרפ

 ח״צנ חד,ר הלעחיו ח?ה סיר
 לכמ ינכ רחב רשא לארשי רוצ
 ינל חעדונ הדיחי הכיחו סימעה
 3כןי ינב תצרו סימלזעה 3כ3ע

 ישוע לעממ םיתשב רשא םישודק
 קשח וניחטאב קר יכ • ורבד

 סלועןקחל ומשכ ןרכלזחבזעל
 לעממ סיקירתה שדקה י3כ רמה ןה יכ חש חטלתכ
 ׳רבועל יד י3כ רע הכרכ הי3ע סחדהי קראה 3ע עיקרל
 אסכ דסחב ןכוה ידע הדעסלו העילא ןיכה3 הרתיו: 31
 ז3 ןכיו סיחכ ונכשל ונישדקמ םיקמ ןזשארמס״חמדסכ
 וניהלא ריעב דאמללוהמי 'ה לודג זגתאםשדעזהל/ייכ
 בזע א! רשא בגשמל עדונ היחינמראב סיהלא ושרק רה
 דוע 1 ונבזע אל הנה דע רשאו לארשי תיבמ יחמח1 ידסח
 םיכר רשא האצמנת .חיראש דעב ןגהלו תוסכל הייטנ חי
 לארשי רנ .תסכל ורמאיי .תיראשו םש חילכל ונילע םימקה

 ןיעב ףיקשה קראה לא סימשמ 'ה הנהז הצרחנו הלכ דע
 םישלי וניביש לכ ינפל סימחרו אנינח ינל /יחל הלמחה
 ונעמש ונינזאב יכ הזו • הלידג השילפל קראב חיראש יכל
 אל םעה הז לבנ יוג םהילע סיקב םדק ימיכ לעפ לע יפ
 זע ןיי ךלמ ריעשהו ריפצה איהזלבחמי חיחשמיהותכהיה
 שידק סע חיחשהו לאינד חאטככ חילצהו השע םיכפ
 אלוליתחי אל ויניע דגנל סיהלאקא בכללדיגבי הואנב
 זנישאר םיבשייה חיצקהלטבל חטשיחתבשחז • הסבי

 הבכי הדי לע יכ יבשאכ הלמו 'בש שדח סהי׳ימש 'יכלמכ
 לכמ ב גי

 ׳ירצממ )שרשי ולאגנ הלא ׳ג חטוב יכ לארשי רנ לכו לכמ
 חספ םר ךימדב חססיבחמ ךאראו ׳פמל״זר ודמלש !תכ
 שדחה ייזיצ חתדקהח הארנכ • שדחה חיצמ ןכ1 הליק םדז
 חבשהחוצמ ןכו םחצמ קראמ םחאצל סכל הזת שדחה
 חפ ושריפש ימכז הערפמ תשמחשקבל םירצמב ורמש ש
 םירצמ קרא חא ש״מחו קוספב חימישר ישרוד ןיתדוקה
 רשא חכ׳ש הלי׳מ שד׳ח ח׳ל ם״תח יכ ןורקעל כ!אה היהו

 ן וירפל דימש םהל היה םירצמב םדיב היהש הלא ׳ג חיכז
 חטובש לארשי ינב ולע סישמחז רזגב סחטזב לאגהל

 ׳קיכשכו׳ירצמ קראמ לארשי ינפ זלע ש״תח ןנמיסש הלא ׳ג
 ינחיככל ןוטחנילה הלא'ג לארשימ לטבל סטויסנא
 רשא חדה ידוסי ירקע 'ג הלא ג יכ םג ףאו • ז״ח לארשי
 רשא רע עדונכ םחייח חד ידוסי יקלח לכללט חבשה
 הרזחכשח״צתה לכ רגנכ חכש הלוקשש ודיגה םימכח
 םג היהו הרזחה לכ רגנכ הלזקשש ל׳זרא איה סג הלימהו
 שדחה.שודיק; • זניחריח חד ידוסי יקלח לכ חללטאיה
 • !מלוע חא שדחמה ךרבחי לאהח׳איצמחפותאוהסג
 'מיצע׳אריה אזהז:שדחושרח לככ ׳דמחמה הז חריכ הארנ

 חלעיח לדוגלש דע לוכי לכו ארוב גיהנמ םליעל שיש לע
 הזה שדחהמ הרוחה חא ליחחהל יואר היהשל׳זא וז הזנמ
 ינפ ליבקהל אלא לארשי טז אל אלמלא יתנ ורמאו סכל
 ליטיככש סיכויטנא בשח ךכיפלו םייד שדחכ א׳פ הניכש
 ליפי זאו ןוסרהיחיחשהו חדהידמי ילפי ילא חייצת'ג

 'שא דע ו״ת לכי לכת הבכי םיהלא רנו םהילעש ןינבה םג
 'ילכ רבכ יכ • לארשי יזא זייזהו !חאש ןוכתמ ה עיפוה
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 םעט א קרפ
 חסינ ס3ועבש תקכלמ לכ וצבקתי םא ףא ׳כ ונל התייכ
 םהמ לטבלקלטי ןניא מ״מ הרותה לעי לארשי לע דחי
 הביקע יבר תא םיפילופ לאשש הדגאב שלכ היצייז הרות
 הב תיברת הנבני בזשני ונששח סחא רמאת יכ ביתכ

 םינוב םהש המ לכ אלהו סירהא ינאו ונבי המה 'ה ר/לא
 'גנכ אלא םינוב םהש הזי דגנכ ביתכה רביד אל ל*א םייק
 ה׳בקהי יניתילכל הנש לכב םיצעוי םתאש תיצעה
 ונא איה ןכש ךייח ול רמאו סכיתמשזימ סרהמ

 ןללטבמי אבס דח יתאי סכיתילכל הנש לככ םיבשוי
 ןימזי קיתע ארקנה םליע לש חיחי הכ״קה ונייה
 ןיטלזס םלועה תיזיזא ןיא יכ לארשיל תחכ 'ירבש אצמנ

 • תיצתזהריתכ

 חח ׳הריעה הבכי םרט םיהלא רנ 131?031
 תיריהל יניצר ישוע ויתרשמ ׳ה ינהכ
 רחא 'התמקנ 'יקנתיפר םידי וקזח י/לאז םבלב ןתנ
 סל ץימא תויהל וינבו ינומשח ידי ן׳מיאי קזיחו ףהאת
 'הל ימ ימאל הנחמב לוק חיכעד יתא וינבו אוה ׳ירובגב

 רשא׳ילעפ בר ליח שיא לכ הדואי ינקז לכ וילא ףוסאיו יילא
 השעת תיאבצ'ה תאנק 'התמקנ םיקנל ובלב'העגנ
 יתלב רע ימע תאו יתיא יכיז ךליו !הושרגי וב ומחליו תאז
 וקזחי לאל האדוהו חבש ינתנ םבושבו דחש ;לריאשה

 'דובכמ הריאה ן׳ראהי שאל לארשי רוא היאו תיכה קדב תא

 ןחכז תישעל קיפסת הדבל איה הז רבדו •םליע ימיכ
 חדזהבז ללהב הכונח ימ♦ 'ח עטקל!אוהה סנל לארשי ינבל

 ןתיעיבק רקיע רשא רמאל סיבי חח לע הלעש ימכ אלו
 'אדוהבו ללהב׳יכ וט ימי 'טקל ןיא יכ ןפה סנ ינפמ התיה

 היהישכ אלא עבטה ךפה ן ינע הז יאב השענה סנ ינפמ
 זניתטאל ושענ םיסינ הרשעו הלצה וזיאמ הלצה ןינע
 םאד דועו םיבוט םימי םרובעב זעבק אלו שדקמה תיבב
 1תזאנש םימי ׳ ז אלא תייהל יואר היה אל ךפה סנ ינפמ
 אלו דחאה הליל ונממ קילדהל ידכ ןמש !כ היה רככ ךפה
 ןימדזקה תכ ימצעתנש דע דבלכ םיחי ׳ז ספא סנל היה
 סא רתויה הליל סנ ט השענ אלש ףא יכ ורמאי הז ישוקב
 לע התיזחו שיקמה תיהט רכז איהש ינפמ הכ ן יקילדמ
 לע תאדוה חסונ חיכוי ןכ לשא תחנ םש קילדהל הניכה
 תא יניפו ךתיב ריבדל ךינב זאכ ב׳חאו רמאש םימינה
 רכזה ושע אלש אלא ןישדקתורצחב תחנ וקילדהו ךלכיה
 'ריאש תידיא לע'חנב אלא שדקמבש ׳ירבדהמ דחא םושכ

 ךרדב היה אוה ךפה תוארמש ורמאש שי׳ תחנה ןינעב סג
 ןתנש סנה ללגב םימי ׳זז ךפה תואיצמ לע דחא ועבקו סנ
 םליאו • ל׳ז םינומדקה ירפסב ראובמכ ןקירב אלמה תא
 םהל תישענה העושתה ינפמ היה תועיבקה רקיע יל :א
 לע חסופ ןיקת י׳פשב רתאי ןכ לע ׳כ םיביואה ןזחצנכ
 תא /יצד םכח תא תבר םתרצ תעב םהל תדמע סזניגה
 לכ !חר םש לשא ׳וכז םישלח דיכ סילטג תיסמ ט1 סניר

 'גה

 תמנב םנה השענ^
 ישא אבשו הלימ שיח סורהל סטויטנא שקיבש תחמי 'גה
 י׳ע הלימה םויקל זמר םישלח דיב םירוכג תישמ רמאי
 תא לטבל שקיבש רסיקל לברוטנא ןב ןבואר 'ר בישהש

 זא םישלח ויהיש הצח םיאנוש זל שיש ימ ינודא ל׳חי ה לימה
 ןכו הלימה תחוא לע םישלח םה ולא םידוהיה ל״א םייובג
 הנבלל ןינזמ לארשיש שדחה שחיקל ימי םיטעמ דיב םיבר
 ׳הב 'ה קשח לארשי ןכי ךמצע תא יטעמו יכל הילא רמאנש
 'ימעה לכמ סכבחמ אל ה״שמכ םמצע תא םיטעממש לע
 'זעימש םירוהט ריב םיאמטו טעמה םתא יכ םכב 'ה קשח

 ןטקה רמאלסחייתמה רמיחה טועימ לע האר!ה א1ה חריה
 ראשיי רמוחה תאמיט תאלח תמהוזמ רהטי וז הביסביינא
 המשנה ףא רוהט ה״בקה המ ש׳מכ הרהטב ודבל לכשה

 רמאנש אוה טועימה דצמש םיקידצ דיכסיעסי! הרוהט
 'תיית יקסזע דיב םידזו ילוכו ךמש לע וארקי םיקידצ חריל

 הריתב קוסעל אלא לארשיל ונת!צ אלש תבשה םויקל ומי
 וללה תועושתה ינפמו • הרותב קוסעל יינפ םק אוהש
 אלא הנשו הנש לככ האדוהבו ללהב ט׳י עובקל וכרצוה
 ונממ וקילדהו ךפכ השענש סנה תניחב הפסיתינש יגפמ
 האדוהב !;ללהב ולא םימי הנמש סנה לע םותש םימי הנמס
 העושתה רכזל םלוכ םישענז םירכזנ הלאה םימיה סלאו
 ןמש וב היה רבכ ךפ יתאב ט ףא הז רסענז םהל השענש
 םימי 'ז ספא סנה השענ אלו ןושארה הליל ונממ קילדהל
 'קל ט״י ןקתל אלש רשפא יא יכ םימי׳ ח ועבק ז״כע דבלכ
 הכונח ימי רשא העושתה ןמז רקיע אוהש ט ונאש ןושאר
 ךלוה םיכסמ ל׳ז ח״נארהמ ׳סב ה״א) חובעב ועבקנ

 • רבחמה ירבדכ
 םנ ןתיי !תכש ןטתמ 'ה עיפוה רפא םג
 לש ומתוחב חנומ היהש ןתשה ךפכ ססונתהל
 םנה השענ םנחל אל םיביואה לש םירי הב ולח אלש ג״כ
 לע םיסנ השעמ םיריכזת ןהו זמר םש רשא אקווד תחנב

 שדח םהמ לטבל םדימשהל םידוהיה לע בשח דשא ביואה
 התחכתייב רשא םתצע לפה 'אלפנה ודיבו הלימ׳ תבשו
 ת״צמבז הרותב םיטלוש ןושלו המיא לכ ןיא יכ לארשיל
 אלש ג׳כ לש ומתוחב ןמש לס ךפה דוס סנל היה כ'עו
 ןיאש תחורל םיחטוב ויהי לארשיש זמר םיביואה ט ?טלש
 לע הלועה ןמשל הלשמנש הריתה םהמלטכלןילטיה״א

 הנלכ לע תילע תאז הב ןביתכ הרותה ךכי ן יקשמה לכ
 תיתדה!'מכחה לכ לע <!ע לתיותאש רתיכ ןחתי הל שיש
 םירדלו ץראל ריאמה ןמשה ימכ םלועל הרזא אצת הנממ!
 תמועל םיצק 'ז הב ט הרונמכ ה!סנ כ*ג השענו • הילע
 ש׳מכ הבש םירפס 'ז תמיעלו הרותכ םיללכנה תימכח ׳1
 הזה ךפה ת׳אטמכ וחיכוה םיתשה ןמו'ז הידומע הבצח

 תכשחמ לוטיב לע הרוה ג״כ לש זמתוחכ תנימ תייהל
 תמאכ רשא הלימי תכש שדח לטכל ושקב רשא םיאנושה
 םתי ח תארקנ הלימה ט סתיחכ םיחנומ התה 1עו םלועל

 שלכ

 ףאו



 םעט א קרפ
 ארקנ בשה םנ ךאו שדק ;ידצ ;ייאב םתח ויאצאצוס״ןצצ
 ירמא ן ינברו תטר שרדמכ חיגה םימכח רשאכ סמי ח
 היה המ ךכ םתוח הרסח המ תעכט >3 השעש ךלמל לשמ
 'א איה םג חריהו החינמ אכ תבש אכ החונמ ימח ם3זעה
 םיקשה ןק ה1 ג םיתחי 'יבככ דעבוביתכו תכל יבככ 'זמ
 תעכט םמוחב סיממחנ המהו ס3זע3 !טימי א3 יכ וחיכוה

 ןיאו • ארונהו רובגה 3ודגה ןהכה ם3וע 3ש זכ3ק ך3מה
 :ןהבמס3זשןוש3זהמזא3כ

 ןיכ3זהו 'יפיסומ הכסחמחנ ורמא הז
 ה3וטיב3 וממז רשא םמצע יפה'חוה3 *
 הוצקרנממגיד םיכלוהו םיפיסימ הכונח מחנו הרומ 3ס
 ישא ריע ךסונו •ריממןיכ3זהז םיפיסומש יזאהר1מו
 ימכ יכ ח׳ת םינב הי3 ןיחה׳כזנח רנכ 3יגרה חיגה׳ימכח
 יכי ביוא מ5ע רפה מחזה3 םיכ3והז ןיפיסימ >33ה מורנס
 הימ המיאכ ןכ דעו ה3ס חצנ 3ארשיק מקסזפ הרומ ןיא
 11׳ מירנש ימכו וערז יפמ חכשמ אלו ח״מ םינכ הי3 ן יחה
 מייה3 םמדמש ח״מ םיצב 13 ויהי ןכ םיכ3ןהז םיפיסומ
 ןיניקמס ןקז 3כ ח״מ ינקז ורתא רשא סיכ3זהז םיפיסומ
 ללכנ ישא 1ז הנוט בטוק 3ע סלואז-סהכ מפסימינ המכח
 םיסגה 3כ 33כי הכ יכ ז33ה מחנה מק3רה מזימיכפכ
 ןכ 3ע ונומי רשאכ ונימר ידיעי סייקו וניביוא ןזחצנז
 ןמ סמפממה ינע ׳יפא ורמאש דע םימכח הב חדכחה
 ׳גשמ ורי ןיא סא ןכו הכסח רנ חקיל זמיסכ רכימ הקדצה
 םישמ הכינח רנל הנקיש םזיה שחיקל ןייו הכסח רכ3
 אהיש חכ הרוא ל שמתשהל ?רסא ןכ םג ןכו אסינ ימוסרפ
 ידי לעש ןייכ דועו אסינ ימוסרפל תוצמ לש רנ איהש לכל
 ןיאש 'יסמכ 'זאשע הינקמ הרונמכ הסענס םנ
 לכיהכ מ־ימ1ע המיה םינפל ירהש ללכ הכ ןישממשמ

 םעטמ סגו * הרזא מא םדא ינכ ואר אלש ׳וקח
 המחה מעיקש ףיסב הכינח רנ מ0מ אסינ ימסרפ

 םיריאמ מזינה יכ סגו ןיאורז 'יבשו ןירכוע םעה זאש
 אגדשרסויב ןכ ןיאש המ אסינ ימוסרפ אכיאו הלילכ

 • אינהמ יאמ ארהיטכ
 היר ממגסה יכ ן ימידקמ אלו ןירחאמ 0*01
 ל״ר הקתה תעיקש ףוס יכ איה םיקסופה
 מת־ייק איה המחה מעיקשדמ״רמטשכסיבככהמאצ
 אלו • מיכרע רחא דע המיא ן ירחאמ ןכלו עקשמשמל
 מעיקשכ םידקהל ונימע.יצכ תכימ םיכר סיגהוצש ומכ
 ןמזא קייתמ:ןלסי ץראה לע הארנ שמשה ןיאשכ המחה

 מאצ םע קלדה אלו ריזה וא חכש סא מ״מי שמשה םע
 איהש קישה ןמ לגר הלכמש דע דלוהו קילדמ םיכככה

 'סיצ ימוסרפ 'ביא ןמי ימוא דעש הלילה ןמ העש יצח ומכ
 ול ןיא הנמז ליחמהשכ רימש םיקסופה וריהזה ןכיפלו

 יפלו * קסופ ליחמה םאו קילדיש דע דומלל אל י לסאל
 אלי סנה םוסרפ רכינ הכש הקלדהב אלא הז:מ'.;יאם

 תחצתג

 אנ .רכוגח ימי
 ייכ וליכיש מולזדג /"רנה ויהיש ךירצ ךכיפל החנהב
 ןרועיש ידכ ?הב היה אלז׳ילדה סאש 'קלרהה םדוק ןרועיש
 אצי אלו םולכ אלו השע אל רזעישכל הילע ךיסוחכ׳חאו
 םניאו םדיב תלזצמה חסמנז ה׳ע המע םיבר ןהו • ח״י
 קילדהל ןמצע לע ולקהו םימכח ירכדעימשל ןזא םיטמ
 יוארו םולכ אלו ושע אלו ןרזעישכמ מיחפ מ0טק מזרגב
 לע רטעל ןודיוי אלו זכזפי ילוא יברה םהל שחרל

 :םימכח ירכד
 ׳יבב ןשיו ויבא לצא לכואה ןכד םיקסופה 1ר0א1
 ארשח םושמ ורצחב קילדהל ןירנרחא
 לכואש םיעדוי םלועה ןיאש יכ סנכנו אצוי ימוא סיאחד
 אממסמי םינפב ןיקילדמ סאש ןדידל וליפאו רחא םוקמב
 אדשח ןייש יכה׳יפא ויכא לצא לכואש סיעדיי מיבה ינכ
 סיאש ןיאורומיבהחמפינפל םיבשו'ירכוע'ינכשה יכ
 חימפ חמפ ול שיו וימח לצא לכואש ןמחב ש״כז קילדמ

 ן'דה ש״מ יפלו ל״ז ש׳ארה מעדכ קילדהל ךרצש ומצעל
 'ושמ םהימשב ןיקילדמש םיחמפ 'ב לש רצח יבג ל״ז
 רתא ןכה ךרבי אלש ןאכ ה׳ה 'אכ אלא ךרכמ וניאש אדשח

 להא רעוסש ימי • ילמאכ אדשתה ינפמ אלא תילדמ יניאש
 ומצעב׳ילדיז זמיכל ךליש רחכיליה ןמ הזצמ יחדקאב זרכוי
 ןליל ךירצ ןיא זילע תקלדמ ימשא דבעידב סא והימו

 1ריכח לצא רעזסש׳זקמכ׳יארה לע ךרכל ךירצ ןכא זמינל
 ג׳הנכ ברה ש ׳מ יפל ל״ז ם״כמרה תרבס איה ן״ז ה׳א)
 םנמא י״שר םשמ א״מ ברה כ'כו י״כ ח׳נארה םשמ
 עמש אל םא הזו (ךרכל נ'אד קספ ו״עימ 'יס י״ב ןרמ
 ךירצ ןיא ןתא הנעו עמש םארתיכה לעבמתיכרכה
 אבש ימו טושפהוז ׳יסינ השעש היארה לע ךרילו ריזחל

 קילדהלו רוזחל נ״או אצי רבכ זילע וקילדהש אצמי ימיכל
 :ךרבל אלש ןכש לכו

 תערלו ל״ו ברה תעדל תורנה תכירע 1^1/71
 רצמ קילדהל ליחתהל ןוכנה ל׳ז י״כה *
 ׳גורחאכש ירב זל ךיתס׳א ינ לכב ףיסזיז׳תפהמ קוחר ןימי
 רחבומה ןח היוצמו חתפל ך מס ןורחאה רנכ הלחתהה אהי
 ןמ הוהמו הועשכ אלו קילדהל תמ ןמש רחא אקח רזחל
 תועש:ב׳ב קלודה רועיש דחוימ ילכ ןיכהל רחבומה
 ר׳מ אוהו העש יצח רועיש הליל לכב קלחל
 יבתכש המכ ם״ד תגירהמ לצניל ןתליגסו 'ירועיש

 ):םילבוקמה
 תירנה תא ןייעיל אלש רהז הל ךירצ רת1*31
 התבכ ל׳יקר ךאר היוצמ חור םיקמכ
 אלשכ| אקח סייה םקילדהלו רוזחל ךירצ ןיאו הל קוקז ןיא
 התככו חחה ינפכ הקילדה םא ןכא חורה םוקמכ ןדימעה
 ירהש חחה םש ןיאש םוקמכ הקילדהלו רזע רוזחל בייח
 אלש ימכ יאוה ירה תחה ינפב ־תמעל הליכי הניאו ליאוה
 ךירצ ןיא םיקמ לכמי ז״איל ש׳מכ רועישכ ק ש־כ ןתנ
 רוזחל



 ןינעבו

 תנווכ א קרפ
 א״בשרה׳ישהש ימכ אדכע אה הקלדהתיצחר ךרבלו רוזחל
 הלעתל תזרכה תא םיכירעמ ן ירדהתהז • הבושתכ ל״ז
 'יחפס׳רשע לכ ')[־מ לכתי ל״ז ברה ש״תכ םיתכה השלשמ

 :המיקנ איה
 רביע ׳הילע ךרכל רהזהל ךירצ /וסרבה
 /ייכרב 'שלשה לכ ךרכל ינייהד ןתיישעל
 ליחתיש םדיק תולילה ראשב /ייכרב ׳כה ןכו ׳א לילכ
 רתאי היצמה רקיע איהש 'א ינ קילדהש רתאי קילדהל
 לע ירתאו סינירחאה ש׳מכ הקלדהה ריתעי יללה .חירכה
 לילבו ףסכ לש׳זרנ הנק רשא סיכישארה םידיסחה ןמ דחא
 יכ ׳בה הלילב סג ונייחהש ךריבו הב קילדהל ליח/יה ב
 /יכרב רדסל רתכ םיקת לכמ ךרכל שי ן ינק /יעשבש ףא
 ימ לע סב׳מרה לאשנו /ימזרחאה /יזכרכ ב םע זנייחהס
 השא /יחנ קילדה ךכ רחאו זילע ךריבו הכינח רנ קילדהש
 קנעה הזש בישהו אל זא ךרבלו ריזחל ךירצ סא ה/מיכש
 רנ קילדהשכ סא /ייכרב ראשב ימכ ךרבמה /ינווכל רזוח
 ז/יניכש /יסנ 'קילדהל ז/ינוכ ה/ייה זילע ךריבו הכונח
 ול ינמדזנ ךכ רחאו קילדהו ךריב םאו םליכל /יחא תכרב

 ליכיש הזו סעכה דוע ךרבל ךירצ קילדהל/יירחא/יזרנ
 'ברבה׳עשב ילצא'דמועש ן יגכ ונייה ךרבלי השאל קילדהל

 :אל רחא ןינעב לגא הדיב איה /יקלדמש וא
 י״כה תסינכ הנטנההזיסינה הכרבה חסונבו
 לש אלו הכינח ר״נ קילדהל ל׳ז י ראהו
 ר״צזנ קיספת אצויה ר׳חג סש םימח /י״רכז הכונח

 לעי ן/יחה לעןיילעה ר א /יבשתה אוהו ס׳יפלאל ד׳סח
 ׳ה ריסכ םיאבל עד;נכ םלש דיחיכ דחיי/יהל הלכה
 אוה 'וערגמ יכ הז עבטמת /ייצשל אלש ורהזי םיליכשתהו

 .* םימש ישרקב ן/יס
 ׳קלדה רשא ליכשהלו/יערל י/ינווככ 1^0440*1
 תמימשה׳יגח השאר ןתשב וללה זרנה י

 /יניכש 'ה רנ /יא קילדהלו ריאהלו התינפ ש״דקה לא
 השאל שיא ןיב ה״יד ןיכזהלש יתיחרד ןיבזהלשב יניזוע

 הוצמ השוע הקלדהה ךכ ינפמ יכ םיניק/יב!רהוזב ש׳מכ
 'אליע ו׳ריהטמ םילודגה/יור׳אמה כ הל ךשימ יהי הב יכ
 קושה ןמ ל״גר הלכ/יש דע דיסב לגרב המצע רה׳טל
 רפסמב םיליעה שדקה /יימש םינוילע /יזראת הל דועו
 ר״נ קילדהל הכרבה חסס ןוקי/י רפשב רתאי ןכ לעו • ר'נ
 קילדהל רמולכ ר׳נ םשכ הניכ/י רשא הניכשל ימר הכינח

 :׳ילחג םיריא הל ריאהלו
 ונא ׳ועז וני/יובאל םיסנ השעש ¬נ הברבבו
 ינפ רואב ריאל הל ן יכישממ י רדו יח
 יכ הנושארה הכרבה ןמ םילועמו םילחג םירא םייח ןלת
 רשא ןירזהנ ע״ש ךשת ה״שעש ׳/יחסינב רתאי ב׳ע
 רנ קילדהל ןוכנ הז זתי לע ב״עו הב /יזראתל יהי
 ע״ש׳תמ ןהחמר םש רשא הו׳עשלש רנ >*ע הכונח

 ה*ו

 הכונח רנ תמיב
 /יחמש אלא הי/יציכשזה״בק ה״ולע״שה ךישתהל ה״ז
 דוס וכ השענש סנה ינפמ ןמשכ /יויהל ןחצ ןמצע

 • ערזצכ שדק/יחשמ ןמש
43*0X1 ז/יאמ ךישמהל חכ ונייחהש ךרכמ 
 םירמוא כ״חאז ךרבתה סראה לע עפשה
 ולאה /יחנה /יראפ/י רקי דיגהל סה שרק 'זבו וללה תורמ
 'חנ לש ןמיקמ והזיא זחס1גב ןתנ תורוהלו ןתזיהר סיקמב
 ןתבצמ ש״דק ערז ׳כ םה שדק וללה תירכה ורתאב זללה
 יכ ןה שדק רמזל הצר סגו רומאב שדק תחשמ ןחש דוסכ
 קניל ושגי'עשרה לסגו ןינידה ןאו ןי־למזע ןהןתסחקכ

 ןא םיכלת ינב ונחנא הנה יכ ןידס ןכו ז״ח הימיחנת דיסמ
 אמלעב ?ראה רכלב ןתארל אלא ןהב שתתשהל תושר סל
 םיראב ו״ח הקיניו 'זיחא היהי אל יכ ם״כז ונל ראיז 'ה לא

 /אז השעי שסא חשאו• הקלדהה י׳ע ונכשמ רשא םילחג
 חריה הענל יכ קפס ן א רשא זז הנווככ תירמ תא׳ילעהל
 םייחה ראמראל ותמשנו זחחושפנל סגתחאמל ויהי
 עיבשהו השמל הלעתלמ ם אצמנה שרושה ןת םייחצנה
 תלחג ברת ן היפל םימיה תפס1ת 'יפלוזשפנ תיחצחצב
 התצע הראה ףסיתי םדאב סגו הלעמל תינוילעה תחאה
 י״ע םיקלחה םישוע סה הפי אל ןכ לע יכ סוי םוי ומצעכ
 תא ריאהל !תולשבמ רתוי ׳וב הוצמ יכ ׳ןהיתזשנו םהינב
 וגהנש ימכ אלו 'חנה לכ רעב רומגי תאז סג ףאו יתמשנ
 יפל יכ ףא יכ׳ירחא דיכ ר/יזיה תא)דחא רנ ךרבמה ׳ילדהל
 ליכשמה שיאה ת״מ וינבו יתשא דיב רתונהו יגס דחכ ןידה
 תחתב תיזותר ןתראה שרוש הנהת דחאלכ יכ עדויו
 ׳יראהו הלעמל ןתראה םיחבשמ ןתמיעלו הלעתל׳זנוילעה
 תפסת יפל יכ םימיה תפס>תב ןילדגתס המה הלאה
 'ונוילעה תיימה לכ לע הנוילעה הראה 'םיתמ ךכ םימיה
 עפשויש ידכ זחזלשכמ רתיי ט הזצה כ*ע * הבירמ פסיתכ

 ףא ךכיפלו ודי לעו ט סג ףסונה רנ י״עש עפשה תפסיתה
 צכה/ייצתש הנפיש תעל התקלדה ןיתמי דירש איה םא
 רככ יב י׳עכת םירקי אלי הברה הבוט דבאל אלש הלילה
 ׳חואה תכסמה אוה יכ וללה תירנהתקלדה ןינע וצעדט

 ןבלי רהיזב ש״תכ הליל תדמ איהו סיזיע ׳יבשל םינוילעה
 רשא תעל המחה תעיקש ףזססע אלא ןתיא קילדהל ןיא
 הל ריאהל ירכ ןירחאת אלו לזבב םתילישמפ םיבבכה
 אל רשא סעטה ירעלבת יכ ןימירקת אלו הלעתלת ףכת
 אלא ךכל ןיסמ ןמזה ןיא רשא ןוילעה ריא הב ךישתהל ליעוי

 הירק אוהש ןקתמ אלו לקלקמו םישדקב לגפח אוה םג
 לגר הלכתש דע רועיש הב ןמש ןתי סא ףאז׳לטבל הכרבל
 'תנועב אלש היצתה ׳שעמקנעל הז ונעישוי המ קישה ןמ
 ׳1יהל עייסת םויה תשודק יכ ךכב קדקדל ןיא ש׳עב םנקא
 םנו המחה תעיקש םדוק׳רקות הכינח רנ לש הזה ריחייה
 רבא תכש רנ ךכ רחאי הלחת הכונח ינ קילדהל ךיר:ש
 *בוריקמב ןכ השעי אלו יזה הלעמל וז הנה תסירק םיתש

 תתל



 בנ הכונח חנ זיקלד,־־*? חטד^פ הלעת א קרפ
 * 3? ברה ירבדמ *דינכ הריעצה ינעל הריכבה תעל

 ליחה יטג ןמע ׳ה םיענ ארוק יבטא ץך^זןן
 הזבו ןלע זז ךרדנ ךיעלאאו ךיעלכסה *
 לעממ םידח עבהא רדועלז םיבהאב סלעתהל שד ןד האר
 'טעל ןשפנל׳ימחרו העושי עפש עפשק םשמ רשא עיקרל
 ס3לאז •ארזנהז דבכנה זמשעא הבהא3ז תארילו ׳ה עא
 דוסכ סיאב3 שי רשא !ז הוצמכ רשא עזנוטה יסרפ רעי
 סא יכ 'עזמולעעל הכוז סרא 3כ 1אלז העיסנ 33מי ימ 'ה
 רידאהלו 3ידגה3 הנמעהל עעדה ה3 האי3מ זסירכש ימ
 • רזאןטשי־קדההזאהלעממ.'םימשב סינחלעעחיאמ
 13 רשבי רשא זרזסזימ ׳ד זרועישכא3א בייח וניא סרא 3בז
 3א ןעי יכז םימשל ובל ןיוכישדכ3כ1 •בר־סאאזהמעחה
 ריעע3 הלא 3ככ עזדסה יניינע עויחינכ שי יכ רמא3 ןטל
 ןויגה? זיפ ירמא ןיצר3 זיהישעזמ?3עע עדזי ינפ3 עוני3ז
 ןככי׳ונזי3עה עודמ ינמזו סחבדה׳ומזלעע ןויכ וליאכ ט3

 זהננטי זידי השעמו זי3ע ויהלא 'ה םעזנ יהי? 13 הארי סיהלא
 סייזארה עזשודקה ע1דמ יגווז עזדזסה ׳טרפ ן !ויכ יליאכ
 השעמו3׳זזרעי עשרפרהוזכ ורמא ןכי •ןהידי 3עאבל
 אליעל ךכזקע ןקעאז הכנט הננט יאמ ונילע הננוא ונידי
 האחשל ןיעדי ןכא עילד בג לע ףא ונילע • עואי אקדכ

 א1ההל זהנניכ ונידי השעמ יזדזחלכ אדבועאלאךעזער
 טרפכ ונכראה רשאכ ןאכ דע אנקעעאל ךירטנאד אגרד
 לגרל יכל לא ןוענז יתיאר ןכ לע יכ • 'ימיקמ המכב הז ןינע

 • ומש טשוחלז 'ה יאריל עטזל ינפל לשא הכאלמה
 הטושפ הלפע חסינ סהילא יענקע 0^4•$
 הנונח לנ ערואמ עקלדה םדיק הרמיאל

 זליחדכ היעניכשז אוה ןירב אשדוק דוחי םשל י העזיסונ הזז
 ה׳וכ ה י סש אדחיל זליחדו זליחרו זמיחרז

 • לארשי לכ סשב םילש אדוחיב

 עא ןקתל הכמחרגעקלדה עונמ םייקל אב י^קר
 ׳ה ךינפלמ ןוצר יהיז • ןוילע םוקמב השרוש
 הלוע׳זיהל ךינפל ןוצרעע העע אהיש יעטא יהלאז יהלא
 'יאלפגה חוסה לכ יעגשה זליאכ הכינח ר נ עקלדה עיצמ
 ענוזכסע ךינפל הלעעו אב סימ׳עח סה רשא םיארונה!
 ׳יעדויה ךידידי ינב ידי לעעישענה עאזה הינמה השעמ
 וז הקלדהכ אבל םייוארה סישחקה ךיעזמש ענויכלב
 ריאהלו עזנוילעה עושחקה עחמ יגזוזו דוחיי םילעמה
 הנויה אצמת סכ רשא םילחגה עזרזא/יה ןיזזע ענטשב
 תנבלה רוא היהו הירנ הלילב הבכע אלו הל׳נר ףכל חינמ
 םשמי •שאר םירי כ'ע העשי ךרדב ליחנמ המחה רואכ
 ירנריאע העא יכ םייחה ריאב ר׳אל ךדבע ינא יל עפשוי
 תאריל ינוחני המה ןעימאז ךרוא חלש ינשח היגי יהלא 'ה
 רנ עזרזאמ עקלדה עלוגפ חככז • ךמש עא הבהאלו
 יניערז ערזו ונערז? זנחנא ךתרזע דז ייב זנמכחעהכסח

 רבדכ

 ♦תעז ךערז יפאו •ןיפמ זשימי אל ךדטכ יפמ רימאה רבדכ
 ןהכ היעעמ עטזבו םלוע דעזהעעמ 'ה דמא ךערז ערז
 דוא הארנ ןרואבו תואלפנ ינארה ךדוה חצנכ דימו לחג
 רוא היהי ברעעעל היהו םמשה ךשדקמ לע ךינפ ראהו
 הרונמה ינפ לזמ לא עורנה עא ךעולעהב וניניע הניזחעז
 העבש הילעהיעזרנ העבשו השאר לעהלועהלטבהז
 ׳גיזחע ויפויב ךלמו השאר לע לשא ׳חנל עזקצמי העבשו

 ס״ינזזכ עזשעל וירבע לא׳ה דוסכ םיאבה םלואו .'וכז ונילע וניהלא׳ה םעזנ ׳היו • ןמא סיניע
 רחא ט הזב ח״י ואצי אל ימשה עכאלמל
 'וצמ לכב המכחה ע׳מנלעע יקמע גישהל םדי לאל שי רשא
 םמשא הטושפה ךידב העות ושעיי וננוכתה אלו הזצמו
 ארעעאל יעכד ןאמ לכ ימיא היה ה״ע י״כשרהו םשאיכ
 וא אדכועאיהה יא הלמכ ן יכ אדבזעכ ןיב אליעלד ןילימ

 •'לכו ידימ רעעיא אל עזאי עקדכ דיבעעא אל הלמ איהה
 בירק ?היא ואל היל חקמל יעדי יא לבא אלכל בייק ה״בקז
 עמאב והוארקי דשח לכל ויארוק לכל ה בולק ביעכד
 שיאה הלא לכ לע יכ כה״וי1 ה״ד רפכל חספד 1 ׳ה׳פ ש״מכ
 הימיחנעדסמ קנויו סי״זדה ד׳בזס המכח זמילעעכ רשא
 ןינעה רגס לאו ןלעפ םשל 'חכדה ןיטל שיא רכני תככ אל
 רפש יפ לע הלגנבו רעסנב זנ״פצע קוחמו עיבמ שחדי
 םיהלאה שיא ןרמי אמסמ לכזקמי ןקיעח םינזקעה

 ויניע חקפי זענזט רדס יפיע קרו ליז ייראה דאמ ארינ
 ףיסזל חלד אוה ב״א זיפפזמו זירייסחמ אלו חכל אוה ךא

 • עזזע אל הינימי׳ילע
 המיעאזה הוצמה דסליכשמי ןיבעסשמ
 דוסב ליכשמה ןיעו הכונח םשכ שי םעט
 'מיאל איה הינח אערבל 'טשקמ המיא סלטשע ז״כ ה״נח

 רשא עויתוא הרפי• זישרשמ רצנו גיס רפסמכ הלועה
 רפסמ הלע םהל רשא ייאיי וב רקב רשא אלמב הנאבע
 עבהאז סהיעויעזא 'ד הילא ףדצהב ויכב הזימרה הי׳זה
 'זיהל דשאו • םלוע ןלמי םייח םיהלא דואכ דואל היעוללכ

 היעי״בשרה ש׳מכ הלרע לש הסוא׳מ הרבג ׳בעיבב
 היוגב עט הלרעד ןינב םלש היב הזה אל ינש עיכ
 ׳חצה עדמ הלימה לע הרכגעה חככ אלו רחע ׳גרטקמ
 םעזא ח״צנ ונימיב עזמיענ כ'ע הלימה עא םהמ ילטבו
 רוכ חצנ ןמשה ידי לע סנל היה ןכ לעו םאשע חח1 םרזע
 שדק עחשמ ןמש דזב ןמש ןב ןרק שדקכ רדאנעואכצ
 ידגכ שבליז שידק עירכ עוא שרוש איה רשא ׳מכחה עדמ
 הנהו רטעיו ביוא הינפמ שרגיו שדק עחב םקנ 'זקנל םק
 ׳ינימשכ הנתינש הלימה לע העיה םימי 'חל ןכ לעו זניניא
 רשא בהזה ןישל קחקדכ סעכנה דס אוה הזו • עדזנכ
 חימלע סינכ ׳ל ןייזת הכונח רנב ריהזה חיגה םימכח
 לע אתעטכ אעלימז אזימיב איתיכחל אוה • םימכח
 המכחה דזסעדק ר1הט חלוממ הזה ןמשה שרגש יכ עחזא

 העיאכז



 הלדבהה רחא זע׳סב קירהל א קרפ
 הכסח רנ ןוכנה רדסה ןכיפלו אוס ;יכרכ וז ירהו • אלצא הריטעמה 3חר יכ יפ3ו ב1ימכח 3ב 'ארי 13 הדח הבואכו
 ם3ואז םורמל םילפש םישל הנורחאב' ;יבש רגי הנושארב הנפ הרזה הנפ .תיחשמל הילע ךפהנ הדוה םימיה רפיב
 ספא אצמנ רשאב ;יערוק הכינח דנ םזיה שודיקו הכינח רנ 'קעי ריבא ידימ סא יכ דיהה דיבכ רדה רזא אש/י אלו היד
 הפליז ן יאו הפלכ ספא רשא הכינחב רקי פלעק פפסיפ איהו יינפ רבע לא ריאמ דוהה רוא רשא דיה ארונ הולא
 הילע םישי רשא פכשב ןכקאשהחהלסשעפס״ילחג םלואו •לחר לש הכשח הידי ןכבו לארשי חצנב דוהא.•
 י״זשא תדח פכלוה הכונח רנ ןכיפלו הללהיו השאה לעב איה רשא שדח שאר םהמ לטבל ב יוא רבג יכ לע הכונחב
 ןכ לע רשא • ןיטקה ךפה חכרכ םיש ןאכ ןיא יכ פכשל יפיסוה הדק הפזאכ ןכ לע עדונכ תניב שידחה *תילע
 יכ ךא יכ הלדבהה רדס רחא פכש יאצומב קילדהל ליג הדוה חרזו ריאהי ןנתזי ןכזהיפפק ייע הל החבפפ

 הלצא םילחג םירואה ימישי ראשנ ןיידע הלפפכ לידבה ינפ דחי שיא יפיכפיני ספ שיא בקעיו ה1׳ה םימי׳חב
 • פינשלןיאו סירכחהזגהנןכי׳דפדזעסדע ־ הפקא פא חלבפי הדוה פדכ יהיו דיהה רדהכ והער

 ןיטל ןיכי ה ינפל פחנה פא 7)171/1131 םיסיגה לע פואדזהופטדכ ופש ןכ לעו י החקפו
 • הלפיפסזפקהפחנ בפגטה 9 לאמשמ תחנה פא ןחעל סגו דוהה פכרכ םידוקב

 רשא ןיפחפה דוחייה ספא הל ןיא המיקמכ התייהב רשא •י דוהה ןרק
0313X1 רשא פיינל הל חקפ פורנה ׳זלעהבו-פ׳ינדאז ה״יוה המש השלשמ הלעמל פזינה פכירע סעס 
 סיהלאזה׳יוה הייהאוה׳יוהסינקלעה׳ידיחייכהשארלע איה סימש פיכלמ ןכ יכ לע אוה םיחפט •׳׳ .
 ן יכשחכ ׳טרב ספקועלו רינ רפסמב ןילוע הלא 'ג רשא ׳רשעק הלעמל אלי לעפ לש דסי דזה חצנל הפלע׳תרזפכ
 'ג הכרבו םייהלא הידה 'ב הכרבו ה׳יהא הייזה ׳א הכרב חינ ינב הלא׳ג ךינמיסו הכונחב האב אל הרבעה דע יכ
 הכיונחד היכ הלע םהלו פינדאז ת׳יוה ןיפחפה דיחיה רנ היצמ ךכיפלו הלשפה רובעכ הזצמ השופ הקלדההו
 ךסונו :ספיקשמ הששב הנאטפ רשא פייפיאה רפכמ ׳י יב לכ יכ םיחפט ׳יכ הרדה םוקמ פכפיפ הכוני
 פיייפטה פ־ליג׳ב א׳סק כ*ע תימשמ הריאהל אוה סג הל תפל ורמא ישא הנמשכ הכרע ןפי :אירב אפניכש
 ל״גר ׳ילועה סדטכ ודמ םריאהל ליגרה תא יל טשפ א׳זד זמרה קדצי קושה ןמ ליגר הלכפ רסא דע הפדיקכ ןמס
 ספחנו ספכצ הז דס תתיעל רשא • קושה ןמ ל׳גר רס תילגר ונכסי אל הפיככ סימשפטלמ יכ לע ןוילע יפכב
 רנכ ל״יגרה ורמא רשא םימכח ירבד בהזה ןישל קחוהפטל ךרט תפל עייככ הטקל תאב איה ברעבו

 דוסל סושל לע ליגר ולו אזימרב איימטחל אוהו הכונח םילחגה !רואמב הריאהל תוצמ השוע הקלדהו היפורענל
 ריהזה ורמאי רבדה דוסל ונוויכ אל םא יכ • הזה םזפסה םשוי הכאלמה לגרל ליגר ידעומ ןמז ןטנ דע דואו ךלוה

 יקכל ךא הזוזמכ ריהזה ־קמסכ ורמאש ימכ הכסח רנכ טשפ הנפ לצא קיושב רכוע תינפ רכע לא ריאקהרזאה
 ךשמ דוס לעפחיחכ אלו הארמכ פחבכנהפרכחמ סופ דע הלגר ךכל חסמ הנויה האצמ טי ליגרה תא ול

 • לגר ןילזעה פחואה הדיבכ ויזמפסהיל ןיא הוה יגרה ללגכו • ליגר ךכ ךרדמ

 ףיסיפ ןיכ םש דס הכ היה רבכ תויהל רשאו וילגרכ חרא חזה רואה דשאכ ויח הילגד ןכאב ךינפ ןפ
 המה רשא הימ גיס ביעהלהחכפפ ויניוא רעס לאפימ תודרוי הילגרבגבכו הלפסב אכי ול
 תלהשעפ ןכבו ק׳ילדהלןטשחכ התה רשא ט״עקסילזע זיטנ טעמכ הדטכ זיזמ תסהיל שרקכ ל ח ברעתהבו
 לחג סש ךוצר טיפ הכס׳ח רינ קילדה׳ל תייז •ר׳נ אניור׳ימתהי ריסה לגד תיעימ לגרו דעימ ןשכ ויילגר

 *י תראה ןשמ סיעלא׳ל דס ח רצז׳נ תודוקנ םע •סילשו סח וילגרל ךסר

 ילחנ אלקנה ןגה תא תיקשהל ןדעמ אצויה לודגה ריהנה התלדה ׳רמזא םעט עמשת לפא יכד
 םילש אדוזיט סחוד תנהא ררועל הפשי ךרדכ לחנמ ן תש ׳ילעהב יכ ןעי החנה אלו תוצמ השוע

 עובירו ה׳מ םש רפסמכ יפיללכ תכתא סעחפסתי תיייאמל ויהי תזרואה ןשמ הל ךבומ יהי תורנה תא
 סרדנ הנק וימד סגו ונממ ׳אב היה סיראה ןה תייהא קלח שיא לב תייחל ינרהויהןג לעו •הסמל השאר לע

 היכ ה׳נח דיסכ יתע יתשאל היהו דרפי סשמי יפייכיפכ תכש רני הנישארב הכינח דנ קיש םזי ברעב זפיככ
 תמועל תטיפ ג׳י זז תכדככ שיו אפיכל תטשקמ אמיא לחה ןטקב הגירדמה רדסב שדקנ תולעהל הנורחאכ
 ת׳זד דוה ןקתנ ןכבז אפיכל תטשקמ אמיאד ןליכמ ג״י התלע תחישכ איה תכש ינ תקלדהב •כ • הליכ לור גכז
 גיוזכ םלט רריעמ׳חה ןיקתי יצינ דע לאקןילטמ תניחב ךרבלו קילדהל חיךיפהיהככיא.־שאיה דע האבו הצג
 לכל ׳א הדמקטל ןיכי הלילז הליל לכבו עדסכ הקנו רצינ תכיכ ןינע טל׳פשה הובגהו הבגה הלפשה אצמני

 :'קה הלילב דסח רנט ׳חה חי לע תחמ 'ח דיריהלי קילדהל רקאל הרמאמב וניצר • הכינח רנ קילדהל

 השעש 'ביבב ירבד חלצי ן ח היהי ׳י וירחאו דעסהילע התלע רככ אלהו • הטמל םילחגה סיריא הל
 ליא יטישפב אלמה תא תפלסדננ ןיבישח אלכ הכינח רנ תיריאו הקחת רואכ הליאו שארה

 לא הלצא



 גנ הכונח רג תוכרבד תונווכ א סיג
 ה״נח ה3ועה ג׳סב ׳אה הכ׳זנחג !זומרנ המה רשא ל׳א
 י׳איי /יזיערזא וברקב רשא'3מכ הרפי ןישרשמ רצנו

 גח ףיצהב יכ סנינחד ז״כב זמרנ בה /יא םגו 3׳ח ה3ןעה
 1 הז ל א טגמ ?/יז33כ /יבהאו׳ד ןהש וי/יזי/יוא/יאו היוה
 ע ס רפסח3 ם/יוא!3ימב /י13ע3 זמ3 וצמי א3מ ימ ה/יע
 הציעה ן ידזיד ם'יה3אה ק/ית3 סינזי3עה םינפ /יראה
 םש הכרגה חסונכו /ייי/יזא 'ה וי3אףרצהב ה׳ש רפסמכ

 • ה״ש ע׳שה״שעשזמי
 רנ /יקצדה /ינווכ איה ןכ הונרקח .תאז ,ף^ך
 ןלמ זראה ינודא דימ ב/יכב 3כההכונח
 הרז/י3 הכביסאו 3'ז ז״חרהק והנשמו י״ראה יה3אה
 1רזהם ורמא ׳ה /יירמא ם׳ירצוקה ירחא הטק3או הדוע/י3ו

 • המכחכ סי3יח/ימה /יק1פ/י3 י/ידמח /ייכ 3א ׳איכה3
 רנ ;יקצדה /ינווכ 3כ/י33יכה3פ/י חסונ י/ינק/י יכנאו

 • הראז/י הזו סי/יפשכ אטכ3 ע״כש/י יכ שפנ3 הכינח
 ומיחרז זמיחרו ז3יחדכ ׳י/יניכשז ה״כת דוחי
 םיצש תדיחיכ הלב הי םש אדחי3 ו3יחדו
 ינ /יק3ךה /דצמ סייק3 אכ יכנא הנה • 3ארשי 3כ םשב

 ןינפ3ק ןיצר יהיו ןיי3ע םיקמכ השרוש/יא ןק/י3 הכונח
 תככש /יזאבצ יה3א יצי/ייבא יה3או וניה3א !ךןןייץ
 רזנמה ינפ 3ימ3אז33ה/יורנה/יק3דה/י3ינס יי :

 הוהי סיתש/יזכ3תכ /ייר:אמ3 ייהי/י׳סנה /יעכש וריאי
 ׳פסמכ ׳י3יעה יגדא היה'םיהלא ח1הי היהא
 אה דוי יה 1או יה דליי יה וד יה דוי םש יר׳א׳ח׳ג
 הריאה3ו ה3 ה/יימא ן״ב םע הינפ רכע 3א אה לאל
 ז*3גר3 והוארקי ק״דציא״סק ב*עא*זד/י״ח/יםה/יי3וג
 ׳זכ וחר 13 ןשימ היה ךזוע ת׳תל) הניפ 3צא ק״ישכ בזע
 סשגחגה רואמה ן״גה/יא ,תוקשהל ןמש ילחנ רהנה
 רשא א3חה םע רשא ן״ב םש רפסמכ ה3ועה לח׳ג
 ?3עי המה /יזי/ילא 1*3 ז/יואז3ימ יו3יתי יברקב יי •*
 םהי3א ררוע/י םידח /יעןכבו ןרדב 3*חנמ לחנ ןסב
 ג׳י ןשמ ה3 ה3כה ןשימ אהי דועו םי3ש אדיחיכ דחיי,רה3

 םכי ר¥לנ דע לאמ ןיאמדק ןי3יכמ החיא/ייכח ן3יכמ
 תומשב םיריאמה ןינפ ףאהו ם/ייראש/יזרואת3 ויהי
 ןיריהנ ע״ש םי3זעה ד׳מל ף״לא ־ז׳מלף־לא*
 סיכ3מ;ינכ ונ3י וניחע /יניכש הרונמה ינפ 3?מ 3א ןישידק
 םייח רוקמ ןמע ט ה ןינפ ריא יני3ע הסנ ינמש 3חר ינכ
 ךינדע 3'חנז ן/יט ןשדמ 3כ/י ינפ הזרו רוא הארנ ןרואב

 ונחנא היהנ ז33ה /יורנה/יק3דה/)3זגס חפבו • סקש/י
 עכזנ 3חנ םיעודיו סיחכח םישנא טאצאצז

 /ייא3פנ ונארה ןדוה חצנכז ןמש /יא /יעד3 המכח רוקמ
 'חנה /יא /יו3עהכ םימחרב ןויצ3 ןכושכ וניניע הניו ח/יז
 העבשו השאי 3עה3וגז ה3וכ בהז היונמה ינפ 3ומ3א

 שאר 3ע לשא /יחנ3 /ייקצית העכשו העכש הי3ע הי/יחנ
 ך3מז א די ינש ק3ח

 לכ היהו סיר/יכ ר/יככ ר/יכימ וניניע הניז ח/י !יפייכ ך3מי
 ט3- ןויגהו יפ ירתא ןמר3 ןיה♦ ס3זכ3 /יחא הפש זראה
 ה&עמו וני3ע זניה3א 'ה םעזנ יהיו י3אזגזיר!צ'הןינפ3

 • ותננט םדי השעמי !ני3ע הננוכ ונידי
 'וגיענבז הרחב הפשב ׳וכרככ ורבד חלצי

 • הז רדסב השחק

 יה רז היהא חוהי־י*׳ ךורב

 ^,׳ררוייה^יהוד

 ךישמה3 ןיסיז • הכ1:ח לג קי3דהל וכיצו וי/ייצמכ ינשדח
 י*נ סש?נ 1כבז /יט$מ3 ה׳מ ג״ס כ״ע ק*י3דה3 רפסמ
 ה״יוה ס'ית3א ה׳יזה ה״יהאז ה״יוה םירזחי ׳ג רפסמכ
 רפסמ אוהש הכונחד ת״כב ןיזכי הכינח ורתזאכוי״נדא

 • םירכזנה םידיחי 3ש /יזי/ייאה
 הויהי זיזכ דוקנב היזהה ןיזכי ׳פ לילכו

 ׳דוהי הזכ דוקמ היזהה ןימי ־ג לילפו
# # 

 זרוזדי הזכדוקנכ היזהה ןימי ׳ך ליל^ל
* * * * # • 

 הוהי הזכ דוקנב היזהה ןימי ׳ה לילפו
\ • • 

000 • 

 הווהוי הזכ דוקנב היוההןיובי ך לילפו

 לירוולודילי זיזכ דוקנב היזהה ןימי ׳ן. לילכו

 •הוהי 'יאכצ דוקנב הףההןיסי׳|ך ליל^ל
 *. ד •

 יה ואו יה דוי הותי ה/יא ךורכ

 > ם׳ה36ןח רוי יה התי
 חש״עש 3!עה י " "

 ה׳סעשב ןייכיז • הזה.ןמזבו םהה סימט יני/יוכא3 םיסנ
 אוהש ג׳ס םשכ דחא הכונחב םיזומרה ל״א /יותש ינש3
 1 /יזי/יוא םע ה׳יזה רפסת איהש ו״כב רתאו ה״נח רפסמ
 רפסמ םישענו סיא3ת/ימ םהינש ה/יעש ז/יו33כ /יבהאו

 • ה״שעשד ע״ש

 וחמ־זחוי דוקנב היוהה ןחבי ׳ב לילכו

 תוהי הזכ •החנב היזהה ןימי ׳י ליל^ל
\ \\\ 

 !רוהי היכ ךינב הדההקטי ׳ל ליל3ל

 הדדי הזכ דוקנב היזהה ןיסי ¬ה לילבו
 לילבו !ן• !
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 !יכינח ־יגד תוכרבה חנומ א קרפ
 חוהי סזבדוקנכהיוההןייכי ,ן לילגו
 הוהי הזב דוקנב החהסןיוכי ׳ז לילכו

# • • • 

 !דוהי הזכ דוקמ היזהה ןיוכי ׳ח לילכו
 ״• ••••

 ונעיגהו ונקייקי זכייחהס םלועה ןלמ טיהלא י יכדאאהו״אוא'הדר*הוהיה/י6 ףורג
 .* הזח ןמזל

 בוליש ת״י 'דק יארקמ ה3א רמאי הק3דהה *ךזך$0
 ונמע תיאבצ הח׳י • ד׳יט־חחאי
 עבה אנ בוש תואבצ סיה3א • ה3ס בקעי יה3א ונ3 בגשמ
 זנידזה סיה3א ן3 ינידזח • .תאז ןפג דיקפו הארו םימשמ
 ברקכ ךדסח סיהלא ונימד • ךיתואלפנ חפס ךמש בורקו
 דיקפל הניקה לארשי יה3א מיאבנ סיה3א התאו • ךי3כיה
 !חמשי *גלפ להכ • ה3ס ןיא ידגמ 3כ ןיחמ 1!םיזגה 3כ

 ונצבקו זניהלא׳ה ונעישיה • ןוילע ינכשמ שודק םיה 1׳ ריע
 ?יהי העשונו ךינב ראה ונבישה תיאבצ סיהלא הוהי ;ךתלהתכ זיעתשהל ךשדק סשתא תי׳ייהל סייגה ןמ

 ריש רומזת יתאי ךכ רחאו . טי ןזציל
 3כש רמאנ וז תיבה תכונח 3עש • 'טי דח3 תיבה תכינח

 הת3ש ימיכ היהש ךיכיחה 3ע זניבה3 השק איהה רומזתה
 רומזמב דעייש ומכ הרגב םהה םינמזב 3ארשי היה א3 יב
 ותנאת תחתי ינפג תחת לארשי שיא 3ב בסי אברדאו הזה
 ת׳ת ימצע תיצ 3ע ורמא דוד סאי-וימיב היה מאו׳ילש ךאו
 הזלותזמב יהיק רשא 3כ תא לפס3 הככ לע האר המ
 אבינו ררושמה האר הנמא ךא •תיבה תכונחכ רבדמה
 ךי3שיו ץירע ךלמ םוקי םימיה תירחאבש אבינ המ עדיו
 עצי רבאו קש םהה םימיבו 3ארשי תראבת ןדא םימשמ
 אפריו ןרהא ערזמ שיא םיקי םהה תורצה 3כ רחאו םיברל
 אוהה ךוניחה 3עז ןנחתיו דסוי 3כיהו סורהה ׳ה חבזמ תא
 ירנ םה • י3 יביוא תחמש א3ו ינת3ד יכ ה ךממירא רמא
 רמא ךכ חאו איהה תעכ סדיא3 םיחמש ויהש לארשי ת^אבצ
 וידיסח ׳הל חמז רמ ידרימ ינתייח ישבנ3זאש ןמתי3עה
 םוזביטיכ׳הל חוה ם3וכ וקעצ סת3צה תעשבש עד!:כ
 ס ס3וע3 טזקא 3כ י>3שב יתימא ינאו • ושדק רכ?3 ורוהו
 3כ סתמלשבש טשח יכ 3ע לארשיל האב איהה הרנה 3ב
 רשא םוי !ריתא ורכז א3ו סעכיו ןורושי עמשיו ׳3יע3 ישותי
 ועדיו ?ריכי ןעדי3 תא? ה הרצה האב כ״ע רצ דימ םדכ
 תיתסת שזז הפ 3כב ה3כא3 ?יהי ךרבתי יינפ תיתסהכש
 ׳תדב עצב המ 'יגו ארקא ׳ה ךילא ךכיפל 3הבנ יתייה ךינפ
 'וכי ׳3 3?זימ3 ידפסמ תכפהת מואה ןיב תחש לא יתדרב
 ימי יתק׳ח א3 יכיתח ה3 םודי א3ו דטכ ךרמזי ןעת3 ס״־םי
 שזו החמשי התשמ ימי3 א3? תודוהלו 33ה3 סא יכ הכינח
 :ת:שי 3ש תול׳חקכ 3?ח3 א3ו • ךדוא ס3וע3 יה3א ה

 אלו'

 םהב חומשל ומקוהש ?3א םימיכ יתיאי ישאכ
 ?נית?בא3 השעש תואלפנו םיסנב רבסלו ש״של
 החיצ ליק ענמנ יכ • םירופה ימיו הלאה םימיה םצעכ
 אנקה לוקל ץרא? עקבתו זללהתי 'וצמ לכ שארב ןייה לע
 'הינפ לע תתלסהיארמו םמעט תא ינשמ םתעילכ תיכק
 לע יכ םישנל ?יה תולעש תופילח היהי םליגל יכ דע היסמ
 תמכ םהינפ לע סתי ס׳שנס לגי • השא ילכ ויהי רבג
 וניכי אל? ?עדי אל סיריכי אל םהיאור לכ רשא דע םהיניע
 ׳ובוחרכ םעה קזיכ םעפ םי׳מע םיידע םיכלוהה ׳מ? יע
 ׳זיאו סיחכז לש ןמיקמ והזיא רוקחל וכחאי הניפ לכ לצא
 סיוזפמ תילוזימכ? םיעותב םהל טלי) םכיסנ ןיי םוקמ
 ילע םישומחו הילע ה״נייז ילכ השאי ז!ע לככ סחכיכתו
 לאלשיע שיא לכו םירובגה יטלש לכב םינייזמ לארשי תומ
 םהל !תישי םירעפה םגו • תינונש ויציח!ו״כירי לע סרח
 איבהלו שק ששוקל םחירו םמעט תאליזנסב םדבל םירדע
 תינע לוק םאטב םלוק עמשנו סייצחבי םיתכבסיצע
 ירבדבו תוזורחב תיזוחשותילטכ םיעחיגכו םיכחיחד
 ־ קחצי עמושה לכ םסל ישע קוחשו קוחצ לותיהו ׳אנה
 דע חכשיו יתש לכשת ךרדמ יעת רכשב וגש ןייכ הלא סג
 קירהכ םוקנ ילכ האוצ איק םתפוג תא םיקחמ סה רשא
 ?תיא וללגו םילרעה לכ יילא הפסאיו לכוה ןה תיפשאה

 :תיתפשא וקבתתיפניטמה תומוקמב החק תיכזחרכ

 םהל ןיאמו'הל ןומ םויו התשמ םוי היהי *ךן3ה
 הזה לומגהו ילאה םילל׳קמ םיגהנמל ךמס
 וסי עבקל וניתובא תא לאגו ונלאג רסא עישיסה לאה היקי
 שא רעבתו םיבנע ירישו םילכנ תרמזב זנידי הסעמכ
 ישנ ןרמז םירענ םע םינקז 'ול ותב סעס׳רוזיכ יניתיעב
 תולבנו קשח ירבד המה אלה םיכגע חישב חבג ןיינעו
 ישארמ ינלק תרמוא ןיסל המ 'עבשהו ויפויב הפיה חבשל
 -עמשא אל ךילכנ׳רמוו ךריש ןימה ילעמ יסה יעחזמ ינלק
 הזש ריסא אמ׳פד ארמז ורמאש התוא לככתכףי׳רהז
 מ5ויל הפיה תכשלו ירבחל םדא בהא לש םחישה לע דמאנ
 ןברוחה רויא רמזל רתיה אלו םיכגע יריש םיארקנה םהז

 ? מכו • דבלב ס ׳קמ לש וידסח ן ורכו י תיחבשיתי גיז־ייש אלא
 םירישה ןכ תי׳שכ אתיקיבד םימרוג הריתה ירישש
 םייחה יחצמ המשנה שחפהל םימרוג ת׳רמיא םישנהש
 רציו תרוענכ שאכ אימדד ►רבג ןינעז ישנ ןרמז דכ ש׳כי
 שורדל יואר הלא לב לע יכ ער לכ תישעל סתיסהל ךימס
 םישעמה לכמ םעה עונמל הלאה םירבדה ׳טרפ םהילא
 'רעושמ החמשה היהתש ךא םהב אצויכו ילאה סילקליקמה
 דיגהל ךרבתי זיתיטג ן ורכזב ש׳של הרושמבו הדמכ
 תייטגהו ןקייפהו םיסנה םינטקה םע םילודגה ינפב
 ומש הזכ רשא !ירסחו וימחר בורכ םחרמ זניהלא ונלמג ר:א
 תא ירועל האלפנ הלוגס איהו םליעב הלעתמ לידגה
 זוה ליחה תולגל ןמחרה בא וניבא טיהלא ינפל ס תחדה

 סיתי



 דנ הכונחב וגש ןייב רשאל הלוגס חחכוח א קרפ
 !תללק ןיאש םוי ךל ןיא רשא לחיש־ל םיער1סיכר ס מי
 םיווד סיניבימי סיכימ 1 תיעדמ ןאגו ומעי ול׳בזימ הכולמ
 סיוג זפאניכ םינוי יאגל ז ט ה םיננאשה געלהופיפ״יסז
 יי/ייאלכנ 1 ויתיתיח 'הל ללה תירוהכ ןכא םמייקמ הדכא
 ךלמה ילשא רמאי׳ ןרגת׳ וימיחר ורמכנ דחי השע רשא
 ןינכ תא הלגהש כאל יל המו ךכ ותיבכ יתיא םיסלקמש
 ןככ1 ךלמל סיגאוש תוילא המכ ןיכ'א השככה׳אןיגל
 'עורכ והמחריו ומע תטש /יא גישיו םימשמ ׳ה ארי ףיקשי
 וצופנ רשא סימעה לכמ םיאלט ץבקי ועורזכ הערי וררע
 חכישת ז׳ה 'יסינכ רפסל הגלמה לכ םעטה הזמו המס
 /יזלגב ונישפנ ן וירפו ונתליאג הרופ שרוש היהת איה יפ
 'ירכזנ הלאה םימיהו • ם׳ע חפעד 'ז פ ש׳מכ הזה ליחה
 ירחא רשא םימיה ראשמ לת:י הדועתלו הרותל םישענ/
 יכממ !לטכו הלרעה הרבגותווכמי הרית לארשימ לטבל
 לקלקו םתצע רפהו חבד השע םיצעו הלימ׳ תגש שדח
 אל םרכזו !תאמ יתריתי זתירכ 'רכי אל ןעמל סתטשחמ

 :וניערזמ ףיסי
 ינפל וצלעי וחמשי םיקידצ סכיתכ ל׳חש הלימ ן^ן
 רתי לע דאמ דאמ םתחמשב ושישיו סיהלא י
 םימיה ברקב ת׳ת םילטבמ סיגושארה םידיסחו םימיה
 ןעי חבז ילע תירכ יתייכהחמשב חימשל םיאבו הלאה
 רפהל םינודזה סימה ונישפנ לע רכע םימיה הלאב יכ
 ריפצה לכנ יוג ונילע ס!קכ העיאא לש יתירכ ונתאמ
 חירזהז ותבש ן סממ 'ה עיפוה רשא דע • ן וי ךלמ ריעשהו
 -..הלימ יז ן יששו החמשו הרוא התיה םידוהילו לארשי רוע

 ןכו הלאה םימיה ברקכ רתייב הב חומשל ייאר ןכ לא
 סהב׳זימשהתיכלהל יואר סכותכ תויהל לחש ח׳־מתכש
 יואר הכינח ימי 'חלכב ףאו ל״זגב ז־אג םהילע ףא יכ
 ידעלבמ יכ הזצמ לש החמשכ לגר ידעומכ סהכ חומשל
 חבומה׳כזנח התיה םימיה ולאכ סג סהכ השענש םיסנה
 הלזה ימיהו'בושק זה ה״כונח יתי׳חמ סיי לככ׳דועס שיעהז

 'ונעתהל׳נוע דופכל׳יגהזנהז תינעתגו דפסהב סיר סא
 וני תטר תמכסהכ בכעמ וציאי הכינח ינפל ונעתי חריע
 הל׳גמד ק׳פכ שא׳רהוב׳י ףד תוינעתב תיפסיתה ילעכ
 ןכא-סהירחאלו םהינפל תינעמהל רתימ סיריפ)הכונחב ד
 ש׳מי׳פע אתלמל אכיח אבר אמעטו םיריסא הכונחכ
 הוה הלרעד ןיגב םלשב הוה אל כ תיכ ל׳ז ידוקפ רהוזב
 ינהכ תק אר לעו דירת היב אג ורטקו היטע
 הלמ ךידטצא ןיהלו הלרע יאהב אנדטקל היוגב ןינמי
 אקדכאזרב אלכו ינש תיב לע אנגאלו הדהב אגרטקל

 תייהל רבדה היה חרכימ יכ הראב םשמ הנה :ןאכ דע יז ח
 לובג הלרעה הרבג יכ סינהכה י׳ע סנה
 החכ תא שילחהלו שיתהל התאי םהל סינהכהו העשרה
 החכ שלחנו שת יכ לעו * אתינזרטמד יניבשיש התה י:אה

 לש כ רי

 דפסהה םהב רסאנ כ'ע ולאה םימיה ברקכ 'פילק לש
 ןכו• אלליו אככיד ןוהיראמ ןטיאל חכ׳פילקל ןתינ ס רמא
 ןיכהל סא יכ א4ח תינעת לש ומצע לכ רשא תינעתכ
 םימיכו פילקה שריש רמיחה חכ םישוח שלחל תונעתהל!
 'ה יאריו •ץ״דאכבשויזאינע׳נכהז דודש לפנ םש הלאה
 ןינידד ןוהיראמל ףצ׳ק ןיתנ יתלכל ורהזי ומש יכש1חו
 םיקמ ןתי ןפאסח רשא ןיע םושכ ו׳ח הלאה סימיה ברקכ
 חצנ דע הכר אמ׳התד אבקונב הכימסה ה׳פזרח החפשל

 אוצמל תאטוחה שפנל םדל וכראי ברואכ ודכו רוא וארי אל
 וארייו ועמשי םעה לכו • םחכ תא ףילחהל םתזיחא םיקמ
 התשמ׳יבב םיליסכ בל סתילקלקע סיטמה דוע ןזדיזי אלו
 ללהלו תידוהל סא יכ זעבקוה אל רשא הכינח ימי 'חכ
 םישנהו • ל'ונכ עישומה לאה ןירב ה״ב םיקמה לא ההב
 ימ שיו הכונח ימי חכ הכאלמ תושעל אלש וגהנ רשא

 םגפה לכ רשאכ רבדה תמאי ןהילא לקהל קאשרמיאש
 'פילקה רבגתהב היה קיתיכלמ לש ן תז יתיאכ השעמ

 תארי השא׳יכשל היה םגפה הז הנהו הלרעה איה הסיאמ
 םנ הרונמה קילדהל ןמשהי׳ע ב׳חא השענש סנה ןכי 'ה
 תה!א לעו •בהז תיינמ ׳קנה לארשי תסנכל זמינחיה
 סש איהו סש עגונ סנה רשא לארשי תסנכ הנוילעה השאה

 ישישי כ״ע תושרש ׳מ ןה הנמת יכ םישנה לכ שרישי סא
 /•אש רתיב םישנאה לע םישנה ואביו התעישיכ זחמכיו
 םישנאה סנ פ'כעו םתכאלמ תרטעמ לטבהל הזה סנכ
 תירנהש ׳יעכ םישוע התה רשא יתכאלממ שיא שיא !לטבי
 'ישנל סא יכ ןתכאלממ'טכהל תאנ אל׳ישנל ףאו-'וקלור
 תיייצמה 'ישנכ אל ןיעה לי׳צוחה וארי אלי׳תיכ׳רקכ׳זננאש
 ת׳רכ ןחבאלממלטכהל 'ו׳רכמה השעמ׳ישועה תוירבעה
 ןהילגר ונכשי אל ןהיתככו וחנ אלו וטקש אלו הכונחבו
 וכיראי סירצחה יחתפ,לצחו תיכיחרב סעכ ץוחכ םעפ
 שאר ׳ולקו קוחשכ הכמ הלאו הפמ הלח ךויתכ תחא רחא
 םאו ןהכ הפוצה לכ הקני אל יצ הנה םיכר יאיטחמו
 'טכהל ןדיכ איה׳ריכע הלח השועו ה ינ ילטב א יליח רשייא

 • ןהכ וח׳מ אלש ן הילעכ יאטב יולתרליקהז ןתכאלממ
 ולא לע תוחכות אלמא יפו הז לע םיברב יתשרד יכנאו
 סילרעה׳טב תיקוח לכב סעכ׳טרפתמה ולאב אצויצלעו,
 ימע ינעכ האר רבגה ינא לשא םיעותעת השעמ יתיז
 יעו תבר ךרדמ לישכ מ םירהל שקבמ ןיאו שרח ןיא דשא
 םבישהל ימע ינב ךרדמ הליסמה לקסל םישרח הו ונימע
 סא אברדאו סתיניכ סלקו געלל היהי לקועמה ךרדה ןמ

 רכא ןוע ןאכ ןיאו םתישע הרושכ ימאל סהל ףינחי חל
 סהכ ימ קי יכ וילע םימקה ינפמ המיקת יל ןיא זא אטח
 ןמ איהה התכחהש אברדא רמאל סמח חפיו דקש ידע

 לכש רע ןומהה יניעכ והוזביו תילקלקעתיחרא איחרטה
 13 ס/יאי יכ סתליזלי סהל ןיעמשנ ןניא םיחוכנה יי־טד

 םיכ סמ םיעונצה תטיפהת יידכ כ'ע יכ 'יכז ־ד ק ליט
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 ץרשה רהטמ היהש קיתו דימלת ריאיב א קרפ
 ןמ איה יכ תיצזחלכשארב םתריתח ריאהלמ םהידי .תא
 ייניעב רשי שיא לע ךרדש׳ייהכ ןיעמ םיבר בישהל ענמנה
 .תא רבוע התא עזימ עשרל ימאל חיכומ הזיא אבי סאי
 אלה רמאל ירבד ץירי הרהמ דע תיאבצ'ה ךלמה תיצמ
 ןכ םישוע יתיאר םירחא םג יכ ךלהמ ינא השיבכ ךרדב
 איה הצרפה לכ שארו • יתימכ םילקלוקמכ ימצע הליתו
 לע רוהט םינפ ט׳מ הארמ שיא לכל ייניעב רשי לכ ךרדש
 הרימ אוה פ'כעו ליחב שדקיחדמהז אמטמה ודיבש קשה
 תייהל סמחה בישי רשא דע םידדצ המכמ יחצעצ רתיה

 ןיבירעד ה״פ׳תאש 'ת׳א הזב שרח היה ל׳ז ירופו :רשיי תמא טפשמ
 יהשמ היהו הנביב היהקתי דימלת אנת
 ושקהו 'וכ זנרהטאו ןידח ינא אבר רמא םינפ ן״קב ץרש

 ותאמט׳ריתהש ץרשה רהטל הז אוה אתיכירח יאמ׳סיתה
 היה הז קיתו דימלתש רמזא היה איהו םש 'יתי אידהב
 לכ לע רתה לש םינפ םיארמה הזב רודה תא חיכימ
 השעמ 3כב יכ ללכ םמצעל הבוח םיאור םניא!םהישעמ
 רתה זרזי ךא דימ הושעי אל הואתת םרציש הליעפ יא
 שממ רתהכ םהיניעב היהיש דע נ וא םימעפ םמצעל
 ירהש םישוע סה הפי אל יכ רמאל הז דימלת סחיכיהז
 לכוא בפ״עאו ארקי אמט אמטש זב םידימ לכה ץרשה
 רהטל םדא לש ולכש דיב חכ שיש ו״ק םיגפ ןק״ב חהטל

 לכדימלי הזמו ומצעל רתה הרימ תייהלז ער השעמ לכ
 תצק ול הארנ םא ףא ותמכח לע ך1חסל אלש ליכשמ
 יתמכח בח לע אלו !תעד לוקיש לע ׳ומסי אל מ'מ דתיה
 ן ידא ינא אבר ש׳ז 1 • שוריפב כ ותכ טפשמ א׳כ השעי אלו
 ׳בריח בור׳ערזת בחמ יכ ליכשמ לכ הארי ינממי זנרהטאו
 ירבד ןיא זז הכסבז ׳שעמה ןורשכ לכ שבשל םדאה לוכיש

 *ונחידב םיעמשנ ן !ע ילעתזחכית
 יניד לכ יתדע להקב יתשרד הכונח ]ר31031
 רזא הריתו ׳ יצמ רנ לע זמרכ הכונח
 םינושארה תחירבש חמא רשא ןיכנ זמר הז לע יתשרדו
 םתיא םיחינמ ןיא יללה תחחכו ץוחבמ תחנה ןיחינמ ויה
 לע יפ טבשב סיתחכזהו ותיב ישנא רכיהל םינפבמ סא יכ
 תכלל רשוי תוחרזא םיבזועה םיללוהב יתאנק אנק יכ
 תא יטה אליזעמש אלו וללה תחזדב רשא ךשח יכרדכ
 הז ןידכ אלפנ זמר הזש יתימאו םעב סיחיכימלסנוא
 הביבח הריתה ןיאש רוד תיאר םא ודיגה םימכח רשא
 תחידב יכ ימאל זזמיב ןחה זמרה קדצי ךכיפלו סנכ יילע
 ייה ךכיפל םהילע הביבח הריתה התיהש םינושארה
 ךתיני׳עמ וציפי א׳דכ ץוחבמ ריא הריתו הוצמ רנ םיחינמ
 ןיא היךצוללן תטעמתמ הרותהש וללה תייחב ךא הציח
 בישהל תליכי םהל ןיא רודה ימכחו שקבמ ןיאי שרח
 סיהלא ךאלמב םיביעלמ זיהיו הערה וכרדמ שיא לכ
 שארכ תיית ריאהלמ סזי־י וכשמי איהה תעכ 'יליכשמה
 לכ

 תא ןיעמ בישהל זירו ותיבב ותיצמ רנ ח י כמ> תיצזח לכ
 לע וחינמ וישכעו ש׳זו ונחיו זעסי זיפ לע דכל יתיב ישנא
 הניאש רודב רוא הריתה סוניכל אלפנ זמר זחי ונחלוש
 סנרפתמה ינע וליפא אריה שיאהו •רימאכ יילע הביבח
 םייח ךרדו הכינח רנ חקיל יתיפכ ריכמי הקדצה ןמ
 יתינפ שובלמב הז ןיצית שיכלףילחהלו רסימ תוחכית

 :.המיה ישפנ
 ןמ לגי הלכתש דע ןתקליה ןמז חמא

 רקיעש םרא תמשנ 'ה רנל זמר קישה
 ונייהד חלח ימי תילכ ירחא היהי אוהה רנה תקילד
 קושל לשמנ הזה םליע יכ קושה ןמ לגדה תולכ
 בלח ימכ זא יכ םחפוסה קושכ ונכוסו רמאש המכ
 ,ה םעונב תיוחל םייחה ריאל ושפנ עבשת ןסרו

 ;!לכיהכ רקבלו

 יגש קרפ1;
 וה ובס רשא ויתואלפנ לכב וירבע תא׳ה די׳עדוג םא
 ויאחכ םע אלפ השועתילהת ארינ ונובבס סנ
 םימיכ ונל החכ תת הפסי דוע • סנל ויהיו רחז רח לכב
 תירזנגה לע ןקרופה לעו םיסנה לעתזה ןמזכו הלאה
 *ןלמ לעילכ סרא ונילע םיקכ תואלפנה לעו תיעישתה לעו
 תירכהלו םדימשהל םידוהיה לע בשח רשא העשרה ןוי
 תא יתיסה רשא סינייאגל זובהו •לארשי תיראש ז 00
 הלבנ רבח הפ לכו םנושל טוחש ץחו ׳הל לארשי שודק
 לארשי יהלאכ קלח סכל ןיאש ר׳ושה ןרק לע ובתכ רמאל
 םהחצכ םיכישל תיקיז חואמ שא ילחגכ םהירבד לכו
 ודגב 'הב רשא לע הרס רבלל רושה ןרק לע ובתכ רתאל
 אוה סג ףסינו • הכסמל ווחתשיו בשע לכוא רוש תינכתכ
 'ישדקה׳דקב ביוא׳רהלז חצנ׳ואושמל זיתייעפ ימחה רבא
 ןאצ בטימ לע לומחיו וצראל 'ה אנקיו ברחל !ירשי ימענו
 סיתימצעו שפנ׳היעבוק תא עבקו ביר תא בריו ?תיערמ
 ׳יעה ונתא 'הז הבר ץרא לע שאר קמ ץחמי ויציחז םרגי

 סינהכה יהומחימ תעיסו היתתח 'ה חישמ ינפא חח תא
 יגב תמקנ םוקנל תיאבצ'ה ךלמה ינפ תא סיתישמה
 ויו לצבו הרשה קרי תא רושהךוחלכ םינויה תאמ לארשי
 'קדצ שחש איה םנ הדלי הליצו וצנולתיי יכח ועזוע תניכש
 םבל רזחא נ יסנ אל וינבו היתתמל ריא ךשחב חרוז אכרמז
 לכ וארו ושדק עורז תא'ה ףשח • ביוא תוערפ שארמ
 הרוזפ הש ןאצה תא גהני וניהלא תעושי תא ץרא יספא
 רשא חכומה 'יץמלאסתיסירה ץראו רבדמה רחא לארשי
 עגנ לכמ הורהטו תיבה תא ואטחו הנושארב םש השע

 ןלס תיכה אלמתיו שיקב סב ?עגפ םיאנק רשא בר עגפ?
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 הב הכונח סנ רופיסב ב קרפ
 תייה יתלבל דהזטל םימשה םצעכ ולכיהב רוכבו הרוא
 איבהל הז רובחב וניכרד ןיא יכ ףאהנהיב׳ורעסס
 אלפנה ןינעה /ילעותל הנה הכסאכ׳דנא ירבדו םירופיס
 ןינעכ ראבתיש ימכ 'תי 3אה יסינ רופיסמ ךשמנה
 רפסת ןעמל סנה רזפיס ךינפ3 גיצא סירכה תאיצי רופיס

 הארי3 ודמלי ןעמלו איה ארונ יכ ׳ה השעמ .תא ךנב ינזאכ
 :וידבע .תא ׳ה די העדונו ארונה!דבכנה סשה תא

 הדגא׳רדהב תיחכשותכ 33!המ הזסנ
 םינש ג׳כ תנשכ •3*זז ןשיי״ככ א*מנ
 העד חח 'בתיכ ןינב3 ג׳ח תנש אוה סוכויסנא ך3מ3
 ץרא תיכה3 הרעתמ הפי3ש ינ!ש3 הדח ברחו ט הססינ
 'יבשזיה 'יתתרפה קדכעו וירש 3כ3 רמאיי ןעיו ויפ טבשכ
 ינכ םע הנה יכ יעמשת א3ה !עדת א3ה תיכ3מב הנישאל
 3כמ תינוש םהיתדו םינפ זע יזג ס3שחיכ רשא 3ארשי

 םירמיאה סה3 הבוג רשא םישוע הניא ך3מה יתד תאו םע
 רמא3 סיכ3הה ןחכש ןיוקמ םימיה 3כ דימתי המל ונידי
 רזאךשחכ זירזו סימזא3 לפרעו ץרא הסכיךשחההנהיכ
 ינא י31 • םתזבשזמכ רוא היהי 3ארשי ינכ 3כ3ו סירשי3

 1 בל׳מחלמל׳ילע המיקנו ימיק התעי/חינה3 רוש ןיא ך3הה
 לטבל זל׳מכחתנ הבה דוע 1׳רשי םש רכזי א3ז יוגמ׳ריחכנז
 זידבעז וירש יניעב בדה בטייו ת׳רי ה3ימי תבשה תא םהמ
 והנשמ רונקינ תא ח3ש איהה תעכ ך3מה רבדכ תישעל

 תינע 3וקכ ה׳3ע רציו םילשוריל אביו בר םעו 3ורג 3יחב
 רמא בר גרה הב גורהיו סיה3א תמרעמ ףרח3 םיפוריחו
 ג כ ןנחוי ןב היתתת313 ה.חיה תכ יאחוי ןכ ןועמש 'ד

 אבו יאנומשח יכבמ 'א3 תשדוקמו ס3ועב ה יפייכ ןיאש
 היתחת ת׳ס עיצהו אתירי3זבב הספתו םינוויה ןמ דחא
 ונב םקנ סיקנ3ז המיח תי3עה3ז הסחא ינפב הי3ע אבו

 תרזע 3א ומד תא יאמד רחא רבד !טחשיו ק״ההבב המב
 תאנק אנקיו תיתתמ ןב ןנחוי תא השכ3 'ה חח1 םדקה
 שיב3י ז 3ארשי הרוזפ הש שרקה םע 3ע לזמתיי תיאבצ ה
 ץעויו םינוויה תאלי לארשי ינב תמקנ סיקנ3 םקנ ידגב
 אצד • וליעמ תחת התוח רוגחיו הנטק ברח 13 שעיו ובלב
 םחעושל ארקיו ךלמה דעש ינפל דע אביו ריעה בוחרל
 ינפל אבל אב יננה היתתמ ןב ןנחוי ינא םהילא למאיז

 ןהכה ןנחמ הנה ךלמה לא ךלמה חענ ורמאיי םכינודא
 יגפל ןנחוי אביו אבי ךלמה רמאיו • רצחב דמיע לחגה
 ךלמה תוצק תא רכוע התא עודמ יינקינ ול רמאיו ךלמה
 יכ תעמש אל סא תעדי אלה ?תיכלת םילשכ ץפח ךניאו
 דע ער סבמע תישעליתילייח תלמג חככ ידי לאל שי

 יתגרה ךתיא סג התע יכ טילפו דירש םכל ריאשה יתלב
 יהלא לככ ימו חח טפררת רשא שקכ סיתפרש סתיאז
 ידימ ׳לשחי תא ה ליצי יכ ידימ׳נרא תא יליצה דשא׳זצרחה

 רפא לכ תא ךילא יתאב התע למאל ךלמל ןנחוי ןעיז
 !ל רמאיו לאמסו ןימי ך׳תזצממ יסנ אל השעא ץ-פ׳רא

 אלה יתעמשמ לא רס התא יכ הפיא עדוי המב ךלמה
 'לחכ ךתל !ע תאי ןתאטח תא׳שעז׳בזמה לא ברקת רשאכ
 ךלמה ט שכלרשא תסלמ ידגכ שבלתי הזה ריזחה םדו
 'יכלמ לתכ ןתינ רשאו יל רשא הנשמה׳ככרק לע בכרתו
 ינודא רשאכ ךרבדב הש:א יכנא ןנחמ רמאיי ךסארכ
 ינכ םע המיתהו ףאה ינפמ יתל׳גייכרבד ןיא קר הז;ח
 אלו םהיניעל חבזמה לע ה תבעות תא חבזא ןה לארשי
 לכ ךאיצוהכ ךרבדכ תושעל יל תיאי תאזכ ךא ינולקס"
 רכרכ הסעא זאו ןתלוז ןיאו התאו ינאו ךינפלמ שיא
 רבדה בטיתז לארשי ינכ םע לא רבדה ןיעידוי ןכ •ךלמה
 דקע אלי ילעמ שיא לכ ואיצוה ימאל יציו ךלמה יניעב
 ןנחוי ללפתיו םתכלב יהיו • זילעסינצנה לכל יתא שיא
 ׳יהלאהאוה התא'יבחכהבשוי לארשי׳הלא ׳הרמאדהינפל
 תאז םימשה תא תישע התא ץראה תטלממ לכב ךדבל
 תא עמשי האדו ךיניע 'ה חקפ עמשי ךניא 'ה הטה ץראה
 םייח םיהלא תטרעמ ףרחל וחלש רשא סיכזיטנא חכד
 תאז םיזגה תא .רישא יפלק ובירחה 'ה םנמא םלוע ךלמו
 סא יכ המה סיהלא אל יכ םאב םהיהלא תא ובתכי סנרא
 ונעישוה זניהלא 'ה התעו •'חבאיז ןבאו ץע םדא ידי הש:מ

 רמאל ויהלא ןיגדתיבב ;ראפתיו חבתשיו ךלי ןפ הימ אנ
 הזה ליחה תא השע ידי םצועו יחכ1 היב םנתנ יהלא
 ינרכז סיהלא׳ה רמאיי יבבל ץמיאו קוית !תיתע תולככו
 ינכ תמקנ המקנאו םיהלאה הזה םעפה ךא אנ ינקזחו אנ
 ערכ רשאב יהיו ובלב ברחה עקתיי וילא ןנחוי ברקיו לארשי

 ןנחוי אני אוצי ךא יהיו שדקה ינפ תא יהש לענ םש
 ןחעיו הלחנ העורתב עריו שדקה ינפ ;תאמ לודג ןהכ
 ףלא עבש בר גרה םהב גרהיו םימעב המחלמ
 ןגדהנ רשא םעה העלבמ םיעבשו םינשו תיאמ עבשו

 • והער ברחב שיא

 רונקינ והנשמ גרהנ יכ סטוישנא עמש רשאכ י |ף
 סנו וידבעו וחש לכל ארקיו חלשיו ראמ ול רציו
 םקנתת אל ׳הזה יזגב םאה םהילא רמאיי להגה זתנאמל
 ׳תע1 ירשו יתונחמ אוביו יתולייח ולביחו ותיחשה 'שא ישפנ
 םהמ לטבל המחלמל םהילע אכנ אנ תכה םישחת ונא המ
 :ידימ םתוא ליצי רשא סיהלאה ימו הלימו שרתז תכשה תא
 הילע רציו םילשוריל אביו בר םעו לודג ליחכ סחגכל חלשי
 סהיליסעבז סתימבב !הוסיעכיו ןוילע םיהלא תא וימיו
 ךלמב םעשמ הנתמב ליקחיבעיו סיהלא חבזמב יהואינקי
 תמזי הלימו םרחו ׳ה תותבש תא רומשי רשא שיא לכ רמאל
 דיבכ ריבעכ םשפנ ורסמ םהה הימיב לארשי ינכמ םיברו
 ינבמ תתא השאז םתמא תירב ולשכ אלו ה׳כ םיקמה
 איהו תילוחמבו םיפותב םימי 'חלהנכתאהתלמסיולה
 הדיכ לוהמ םימד ןתח הנבו םילשורי תימזחלעהתלע
 אלו ךונחכש אלו ונתאב תיאז לכ 'ה ינפל רמאתי ןעתי
 'יחרא ינח ינירושא טתז ימל יזחא גוסנ אל ךתד יב ינרקש



 רופיס ב קיפ
 ינבח׳יגר הלאכו׳היצש ותימיו המוחה לעמ המצע בילבהו
 שידק תא׳ סתטא .חירנ ינש א3ז םישוע ויה םהומכ לארשי

 • וצירעי 3ארשי

 ךלמה רבד הנה ?הער 3א שיא ורמא 'יפידק להקו
 /יבשה /יא ונממ 3טב3 הכופש המיחב
 ונ/יריתב ביתכי׳יעמיש ימ ירבד דימל/יה ירבד!ברה ירבל
 'הב /יוסח3 בוט אלה /ייבש/י ׳וה םייבו דובע/י םימי'?
 וג/ימז יני/ימי סאז היחנ ונזיחי סא ס/י/ייבש /וא/יובשני
 '3ק3 ורמאיי ספסז םהישנ סה /יחא הרעמב /יובש3 ?נע1יי
 ס/יי/יכ ש /יא ׳ובש3 'א הרעמצ הנה זאב׳ישנא הנה רמא3
 ׳יעמה יפ 3ע טשד אכצ3'יצי3ח >י/מ3ייח /יא ך3מה חלשיו
 /יא ם/יירמ עודמ רמא3 ךלמה רבדב סהי3א םתוא וארקי?

 ך3מ לש ז/יעתשמ 3א אנ ורסו אנ זאב ת/יעז ךלמהתד
 רמא3 וידחי םעה 3כ ונעיי /ייממ םכ/יזשפנ /יא ס/י3צהו
 םימי 'ז יניס רה 3ע ונייצ רשא עמשנו השענ 'ה רבד רשא
 אלו הפ 'ה דיכ /*מ ינ3 בוט א3ה /יובש/י 'וה םויבו רוכע/ו

 •ז״א/יבשה םוי/יא ללחנ

 ־קלה טא אל יכ אבצה ישנא לכ יאר
 יפ*ע זפרשיו׳ינע ואיביו םהיכלמ י/ידב

 • השאו שיא ףלאכ 'ה ינפל י/יימד הרעמה
 זרוא .חאו לכמא ויחא די'י/י/ימ ןב ןנחוי עוקשכ י!ך*ן
 רשא׳ימשכש׳היבא סנינמי םרועבו ׳/ירטע ליח
 רפסמ ןיאו רקח ןיא בר גרה וגרהיו 'ימעב ומחליו ט וחטב

 לא איכוטנא לא סנ רשא סירע ספא רחא דע םהב ראשנ אל
 'ירגב ןעיו םינועמו םיכומ ברח יטילפ םישנא ומעו ךלמה
 םהמ לטבל םעט /ימש ה/יא ןהןלמה סוכזיסנאל רמאיו
 םעה לכו ה/י6 לט/י לטנ הלימ!שדח שאר/יבשה /יא
 אל/יונושלה לכו סימעה לכ וכלי םא רשא ךלגרב רשא
 /יויראמ לחג ןהכ הי/י/יק ינכ'ה ינפכ רוקעל ןולכ1י

 • ולק םירשנמו חבנ
 י/ימב סחל/י אלו ץ3ע נ״ע -.תצע ן!מ ,־1/^1
 סימעה לכ יניעל סלקו זטל היהנ ןפ טעמ
 חילשנו כ/יכי בוט ךלמה לע סא םימואל לכי ץרא יכלמ
 אלו םעז םע חש לכ ואביו ך/יטלמ /ימחמ לככסייפסז
 לכמ ואכד סחגב רבדכ ךלמה שעמ'א רעסהמיאשי
 ינולח תילייח 'טברז םיפלא םע םעז םע חס ךלמה תינידמ
 רבגי םילייחו ורי הא:מ ריככיכ סחע האר רשאכו אכצ
 'ילשזרי אכד 'ינש םק רפסמ ןיא'רקח ןיא והנחמ דאמ בודו
 ׳ ליע ךלמי םייח סיהלא תיברעמ ףרחל לחה אוה הילע רציו
 טלב בישחיחצרפ ג'י שדקמב רבשיו קתניו המ1חה עקבו
 'אצמ ריבכ יכו יליח בר יכ יל ילכיי אל תאזה םעפה ימאל
 זאכ תוסייג אט׳ר 'פו ףלא ינמחנ רכ קחצי יבר רמא ידי

 ושעתש ס/יא םיטוש לארשיל רמאי עשרה סחגכ םע
 סכיהלא ורמאת סא רועיש םהל ןיאש םילייח םע המחלמ
 לאירב נ סאו םלועל לזבמ איבי א3ש : בשנ רככ לובמ איני

 ד!מעי

 הכונח סנ
 םח ־לה ב רחמל השעש ומכ ונתוא ףורשיו ונב דומעי
 ונכ :עגי אלו םיסוס לש ז'שבו ריזמ םדב םימצע םיכס
 ךמשל יכ ופל 'ה ונל אל ורמאיו סחמל םהיניע לארשי ואשנ
 סהיהלאל ןיא ורמאי ישכע םדגב הזבתי אלש רסכ ןת
 רמא הילילעה ברו הצעה לודג ביתכ ךבו תרחא הצע
 ?תלחנו ומע 'ה שוטי אל יכ בלשמ הלודג יתיכשחמ םכייח
 ולא חרזמ ירהל םיפצמ לארשי ויה העש התואכ בוזעי הל
 ןהכ היתתמל ול הרח זאו םרזעל םייסרפ סיוג םהל ואבי
 םש רשא רכגה רחא ביתכ אלו יאנימשחל ול רמאי לחג
 וחטבמ ה סב רשא רבגה ךורבו יפל רוסי ה ןמי זעחז רשג
 דגנכ כ" י סה ךינב ׳ג? התאו ינב 'זז ינא תימא הפי ל׳א
 ונל השעיש ת״בקכ ינא חטבומ לארשיל תידע הי יטבש ב״י
 ינפלמ םימחר שקבל רפאו קש זשכליי יתמיז 'זאלפנו סיסנ
 ללפתהל־ תילככי לארשי לש סניגתי סרזע סימשה הולא
 ׳ירשנמ סתמיתשע ומצע 'ה ינפלמ סכרב לע עחכמ ימק
 רמא בר גדה םהנ וגרהיו׳ ימעכ ומחליו חכגתוחאמ ילק
 םירש ׳ע ה״בקה ספת העש התיאכ יצמחנ רכ קחצי יבי
 רמאי שאלש עצרמב ם/ייא עצרוה״אירשמ הלעמלש
 תחת סכישפנ םהמ דחא טלמי סאו טמק תא שיא יגרה
 םיכאלמה זאב תטרחו םיצח סחימ םינויה ויהשכו ושפנ
 םבלב אבת םברח יוה םינוויה לש םבלכ סתיא וצענו
 סחמיאי׳יסנה סיאח יאנימשח ינב ויהו הנינסת׳תיתשקו
 םיאג ?יה גרהנש םיכלמהמ ךלמ׳ ךלמ לכו ונל םחלי ׳ה

 לארשי לש םהיתבל !לימהו ונוממ סיזכזבמי םיכאלמה
 תאי םיללחה ינפמ ללשה תא לוטיל םילוכי ויה אל םהש
 סלמ׳ ברחכ חקר םהמו לארשי ינכ יפרש םהמ םהיתולייח
 שאנ לארשי תיכ ותוא ופרש עשרה סחגבצו ץעה לע ולת
 לבו םירגכ וגרהנ רשא עמש רשאב ךלמה סטייטנא זאו
 לא יתוא? אצומ לכ היהי םיה ונידתכ םניז ומע רשא ליחה ירש
 .'רוב? !תוא ןיאלנקו ט ׳ידיימ התש אכ היה ראא םיקמה
 סחגשה ונכיו שדקמה תיבל יאנומשח ינב יאב ךכ רחאו
 ׳יגחהה ןח הרזעה תא !רהטיו תוצרפה ולגסיו םירבשנה
 אלו הרונמה תא קילדהל ק תד ןמש ושקכד תואמיסהולו
 ג״כה ׳עבטב המיתח התיה רשא 'א תיחולצ סא יכ יאצמ
 יהלאו 'א סוי תקלדה רועישכ הכ היהו רוהט היה יכ ועדיו
 לכ סיאצימ ויהו זכ הכרב חינה םש ומש ןכש רשא םימשה
 ?לעהו ןמש האלמ ךיסאה תחנה תכחע רחא הלילז הליל

 ולבק א1ה?ך!סאהסנו סתלנה לעי םימי ׳ח הנתמ תחנה
 'ח תא סישיע תויהל םערז לעו םהילע םידוהיה ומייקו
 ףיסי אל םרבח הנשו הנש׳לכב תאדיהכו ללהב הכינח ימי
 םלשמהו ינתמקנ תא סקסו ונביר תא ברה ךחב םערזמ

 ש׳ת יפכו • עישומה לאה ךורכ ונישפנ יכיחא לכל לומג
 הכינחב בלחו הניבג לכאמ לוכאל שיש ל׳ז םיסנ ועבר
 יב הארנ ומידרה בלח בי-אל תיד הי הליכאהש סנל רכז
 ?א ןהינפל זא הל.־ה םימיה ברקב השענ אוהה סנה סג



 תידוהיה ח&עס כ קרפ וג
 'ידוזיל ןהה הפונח יווי ברקב םנה ן ורכז 'ישמגו ןהירחאל
 'יכ)כ אנ כר> 'ה ונלמג רשא )כ 3עכ ת תואלפנ סרא ינכ)
 אוה ארמ יכ'ה השעמ ;יא *,תדמח 'יככ חתיאיבה )ארשי
 רשא חתיאלפנו •זוזע ?עדיו וריכי וארייו ועמשי יוכעב
 תארי ארונהו רככנת םשה תא הארי)ן הבהאלו השע

 ״ וראות הזו תיממחכ

 תידוהיה השעמ
 אוהי קזחו לחג ךלמ ןיי ך)מ ינדופילא ימיכ
 בירחהו םיקזח םיכלמ• תטר תטירמ שככ /
 םש יתוכלמ)םינש רשע תנשב שאב ףרש׳הילביהו םתזריט
 יבצ א ך׳קזפיקז שדקה ריע םילשורי שיבכלו תולעל וינפ
 הנה םהילא ךלמה רמאיו םיצח י3עכ ףלא ב״ציברח יע)!ש

 יע־יד תאו םהימדב םינושמ םי3שור׳ב רשא )אישי ינב םכ
 ךית הכוחרמ שימי א)ז הברקב .תחה םישוע םניא ן)מה
 !זרש• סש רכזי א)ו'מת)ק) הי)ע 'עיקני ומיק התע המרחו
 ז)רמאיו'תחלמב ?רי׳ת״ח שטכ היה רשא דחא ך)מ ןעיודוע

 'ה סיה)אה ׳ה)א )ארשי יה)א ס)וע יה)אמ ך)מה ן) )דח

 הנפצת סיטב ויניע ©לוע ותרובגב לשוח הקח)מ רובג
 א)אדזעא3זט)מיא3זת)חנו ומע םע סח)ה) םיררוסה
 שגי ימי יבורק םע םה לארשיו םירכנ וארקנ ה׳א )כ0
 םינושארה םיכלמכ ןנטתח ך)םתע 0ח)ה3 וכ) )א ברעיו
 ומכ םהב תת)ע המ )אישיב םהידי ומשכש )ע ורבעש
 םעה לכו התא ליכת לטנ םיכלמה רתיו בירחנסז הערפ
 ?לק םירשנמ רשא לארשיכ םחלהל לכית אלו ךילגרב רשא
 • סש ישנא םלועמ ישא םירוכגה המה אלה חכג תויראמ
 ףוצקיז אוהה ךלמה ירבד תא ךלמה ינריפילא עומשכ יהיז
 רשא אוה הזי״יו אזה הז ימ רתאל ט רעב יתמתו דאמךלחה
 רשאו ינתמ םיצעי בר לארשי ינב סע יכ ימאל ובל יאלמ

 יהלא לככ ימי םיה לזקכ םיבר ילייח ינככ דימעל םהב חב
 סלשזרי תא 'ה ליצי יכ ידימ םצרא תא יליצה רשא תיצראה
 םיטפשב אוהה ךלמה תא רסייל יציו דאמ ופא רחיו ידימ

 ורצעי אל יכ ימאל ויתולייח םצוע לע הרכ רביד יכ׳ילידג
 ורסואל אבצה ישנאל ךלמה זציז לארשי ינב םע ינפכ חכ
 ףאב סלשזריל םירבעה הנחמ לא טילוהל! סיתשחנכ
 רביד רשא שיאל השעי הככ רתאל לחג ףצקבו החיחב!
 ליפת !ןרשי ;יא ידבאב היהו סתאךלסיק1׳רשילעבוט
 ואיביו !ידבע ותוא יחקד הלוע ינב ליפנב םהומכ התע סג
 סהינחח לא טישיו סלשחי ירעש חתפ לארשי הנחמ יתיא
 םש אצמיי לזרב ילבכב רוסא סל שחי תט וחרב אב ךלמהו
 לא שיא והמתי ימרכו הכימ ןכ והיזוע לארשי /יואבנ ירש

 יכ לע והרק רשא לכ!תא םהל רפסיו}חפ תא ולאשיו ויחא
 'יסמל ךלמה הוצ רשאו • ומע לארשי לעי 'ת לע ביט לביד
 רמא רשאו לארשיב וכרח קירהב ׳תימהל לארשי דיב יתוח

 תיכרעמ ףריחז ידיזמשירות טרח קירא גישא ףחרא
 תא ליצה לשא תיצראה ׳הלא לכב ימ רמאל םייח ם׳הלא
 ירש םעמושכ יהי) • סלשחי תא 'ה ליצי יכ ידימ וצרא
 הדלויכ ליח 0ש םתימא תדער ךלמח ירבד תא לארשי
 תרמו הלחג הקעצאו יכבב 'הל ווחתשיו׳ה שדקמ לא ואכיז
 םיהלאה אלה התא םיכורכה בשוי לארשי יהלא ׳ה רמאל
 תאו םימשה תא תישע התא ןדאה תטלממ לכ)ךדכל

 ילכל עמשו הארו ךיניע חקפעמשוךנזא׳ההטהקאה
 'נמא םלוע ךלמו םייח0יה1ן תוכרעמ ףריח רסא ינרופילא
 תא ונתנו םצרא תא• סיטה תא ר1שא יכלמ טירחה ה
 ץע םרא ידי השעמ יב המה םיהלא אל יכ שאב סיהלא
 ךתמח ךיפש חימ אנ ינעישוה זעהלא׳ה התעו םדבאיו ןכאו

 אל ךמשב רשא תטלתמה לעו ךוערי אל רשא 'יוגה לע
 יבגח ליפשת יכ1 ךמשכ םיחטובה בוזעת אל יכ וארק
 תילככ יהיו •תמבי ססה תיטנבז םדאב חטבוה רשא

 1בל לע ורבדיו אוהה ךלמה תא ימחנ 'ה ינפל םתלפת תא
 תאי יחש תא תעדוה רשא וניתטא יהלאו טיהלא 'ה רמאל
 ערה ביואה תלפמ תא ךארי איהו ךרזע זגמ היהי יתרטג
 ךמע 'ה יהד לארשי ינב תמקנ סקנ סיכלא׳ה םיקנב הזה
 שעיו ותיבכ ולבקו והדיע אבו ךיניעב בוטב בשת ינתא•
 לכ וללפתיו םעה לכ יצבקתנ כ״זיאו •לחג התשמ יל

 תולעל ינרופילא הויצ הזה םמה תרחממ יהד י *ה תאמ רזע םילאוש הלילה
 חה ליח ישנא םיילגרה םעהו םהילע המחלמל
 תכב !ידחי וצבקתנ םיפלא ב״י םישרפהו שיא םיפלא ך*ק
 לארשי ינב ואר רשאכו •לארשי ינב דגנ הקזח דיבו לחג
 ויעציז םשאר לע רפע ולעיוץראהלעטשיסייסירתא
 ילכ תא יתקי!©היביוא דימ םעישוהל'ה|לא לארשי ינכ
 ורמשיו רהה ביתנ םהב רשא םירצה 'יכרדכ טשיי םהינייז
 יניליס אצמ רהה ביבס יתכלב ינרופילאז הלילו סמיי סתיא
 שזרהלו דיבאהלו ץיתנלי שיתגל זציי ריעל ץוח רשא 'ימה
 לארשי ינב יכ ול ימאל ךלמה לא אבצה ילייח ואביו • םתוא
 ספא תשקכ אלו סיציחב אלו תינחב אל םיחטוב םניא
 ןעקל התאו • םתוא םיקיזחמ תיעכגה לכו םימרה ׳ירהה
 לע םירתוס םישת םוש המחלמ תכרעמ ילב םהל לכות
 תימתו • המהמ םימ תילע)ילבוי יתלבל סימה ירוקמ
 ינעמ ריעה תא ךל י־יסמי !א ברח ילבמ אמצב.סת!א
 םשיו וישילש לכ ינפלו ךלמה יניעב רבדה גטייו • אמצה
 ירחא סח םירשעל יהיו סימה ירוקמ לע תיאמ ייש ביבסמ
 םיגלפהמז תחטהמ םיחה !טעמתנ תאז הרמשממ ימיש
 לא לארשי ינכ ופסאיו םימל רעה אמציוסלשחי יבשוי לכל
 הפ םלט דתי םירענו םיריחב םישנהו םישנאה לכ זהיזיע
 ונל התיעירה יכ ךניבו טינט סיהלא טופשי רמאלרחא
 ונתוא סיהלא רוסמי ןכ לעי ךלמה[ יננת 'טעל תנאתו
 התע׳ ןזאמצה בורב םהיניעל ונלפנו רזוע ןיאו םהידיב

 'יסתנ



 חידתיח השעמ ב !ליפ
 'הל 'טעל ונל ביט אלה • ךלמל 030 ב3ב ונמצע ׳יסמצ
 ןיארד ונמזיהתו אמצב ונימותמ ינרופילאל םידבע ונייה?
 םידיעמ ינינפ3 ׳יממ וניע ונגו ונינב ונמוארכ רשכ לכל
 םימטא יה3א עיאי קאה מאו םימשה עא םויה ונחנא
 ׳יעה עא דימו ףכמ !דסממ יכ ונדיונזע יפכ ונילע רקופה
 מא 'עמישכ יהיו כ־יח יפ3 הרהת מימכו ביואה 3יח דיב
 הקעצ וקעצ 3ארםי עואבצ ירש 3כ 3ארשי ינבמזיעצ
 3זןי ׳ה 3א וקעציו 3כיהה ךימ 3ודנ יכב וכביו הרמו הצורב
 3א סיה3א ונעשרה וניזעה םימטא םע ונאטח רמא3 דחא

 ןויחהי ןיבייאהנה יכ 3א טוקשמ לאו שיחת לא ךל ימוד
 3ע זצעימיז דס ימירעי ךמע 3ע שאר ואשנ ךיאנשמו
 דוע 3ארשי םש רכז י א3ו יזבמ סדיחכנו טל ורמא ךנופצ
 וידחי ב3 וצעונ יכ םיהצא מיאנמא ונצ השינ ורמא רסא
 ךמע 3ע 3ימח ןמחרה בא 3אה אנא • ומידכי תירב ךיצע
 א3 רשא סימעה דיב מ ׳דב ינכרסקמצאו ךמלחנ לעז
 םורהמ ךנואג בורכו סה׳הצא היא סימה ורמאי המצ ךועדי

 ודמשנ ןושיק 3זינב ןיביכ ארסיסכ ןידמכ םהצ תשע ■ןימק
 באזכו ברועכ ימבידנ זממיש המדאצ ןמוד ויה יאד ן יעכ
 יכבהו מיקענה וצכ רשאכו • ומכיסנ 3כ ענומצנכז תכזכז
 ץמאיו יקזח םהיצא רמאו מ׳עמדממצמ ויניעו זהיזזע םק
 ןורח בושי יצוא םימי ׳ח דוע ׳הק דסח הוקנ* יחא םכבבל
 ונל ׳ה עישוי אצ םימי ה ירחא סאו זמשצ דטכ ןמיו ׳ה ףא
 הצאה םירבדה מא עימשכ *הד • סמרכד ׳שאכ השענ
 שעמי דאמ ה מארי המיה איהו יראב מכ הנמ1׳ה מיד!הי

 בשת• הב צצפמהצ דחוימ רדח המיב׳ויצעב מידוהי הל
 ימי 3כ השפנ ס ונב הנעמ המיה איהו הימ׳יענ םע םש
 מאשזנ 'ידוהי יהמו דאמ ראוממפי משא המיה איהו היימ
 רשאכ איהו'המא מארי המיה ♦כ היאור 3כ יניעב ןח
 החצש םימי׳ה רחא ריעה מא רוסמצ זהיזוע רבד יכ העמש
 סהיצא רתאמי היצא ואביו ימרכו ירבח סינהכה מא אזרקצ
 מא ר׳סמצ מ!שעצ זהיזוע בשח רשא רבדה הז המ מידזהי

 יתיסדגי׳הןימ ונימעזשי אבי אצ סא ביואה דיב ריעה
 ה׳ב םוקמה דסח צכקצ ךרדה וז אצ ׳ה מא סמיסנ סמא
 צוכג סממש יכ ודסח חצנצ ספאה ׳ה ףא ןזרח ריעהצ קד
 רסצ הציצח סכמריחכ יפכ סח סכצ םזשצ וימחרצו וידסחל.
 3יחיוכיט ?ימחר וצכ אצ יכ וממאצ יכ ׳ה ידסח ׳ה ירחאמ
 הגוה םא יכ ה םצזעצ חנזי אצ יכ'ה מעישמצסמ׳די
 סחיכו הכצממ לעייוג 3ע רבדי עגר וידסח בורכ םחירו
 אוה סיפא ךרא יכ ׳ה 3א הבושנו וכצ המעי הערהצע
 3אי םיצבו יכבב ןיעה הז לע הרפכו החילס ו:ממ הלאשנו
 עשזי הנממ־ בקעיל איה הרצ מעו חולסל הברי יכ וניהצא
 החמשנו הציגנ ןכ םנודז ינפמ ונישפנ הצתבנ רשאכו
 סטקיז'ונובזע רשא ונימ׳באכ ונעשרה אצ יכימעישיכ
 הפרחצו יכשצו ברחצ ורסמנ ןכ לעו םידחא ס׳הצאצ
 ימצי יחא 3א עדנ אצ ונחנאו םהיאנוש דט המיצכצו

 זניהלח

 ןעמל םימק דימ ינימד שורדי אזהז זדכלה דוע ןיא וניהצא
 ומע לכ שפנו ׳הצ סינהכה סמא יחא המגמ *ימשדטכ
 לכ בצו םכבבל ץמאיו יקזח סמאז סכב מייוצמ לארשי
 מיסנצ ןויסינכ ואבוה זנימיכא יכ םהילא ימאל לארשי
 ורמאמ םמאו סהיהצא 'ה מא טהא ממאכ םא םמלא
 ?בהא 'הז םוקת לס םויסמ דמע וניבא םהרבא יכ םהילא
 ינפצ םינמאנ ואצמנ מ>כאה ראש 1 השתי בקעיו קחצי ןכו
 וננוצמהו 'המאייכ!ןויסינב דמע אלש ימ לכו ןירסיב 'ה
 המע1 םישחנה מכמכ ימיחיז מ׳חשקה ינפצ יפגנ ה ינפל
 וניהצא 'ה םב מא שיא רסיי ישאכ יכ וארו וננטמה
 • ארונהו לידגה ומש רובעב וננמנ אצ מומצי ינרסיימ
 ךיפ ירמא לכ קדצסינהכה? זהייזזע הילא ןרטאף
 םאטח רשאו םלאזנ 0קעו לתפנ םהב ןיא
 מאייו הרשי יכ םידעב ימעה ןכלו׳ה מעישיל לטג םישל
 'הל לצפמא יכנא מידוהי םהל דמאמי •מא׳המא
 מא םיקהל ידעב 'ק לא זרימעה סמא םגו • סכידעב
 מאמ לארשי ינבממקג םוקנל מ !שעל ימכ שח רשא ימצע
 ינא אצאו ריעה ירעשכ ודמעמ ברע מע3 ןכציסינ.יה
 אב ינא הנא ינממ ורקחמ לא סמא1 הלילכ ימע ימחפכו
 לארשי יהצא ׳הל םכיפכ סכ חניחת היהמ ריממ יכ ספא
 להיזוע הילא רמאיו • ימש דובכ רטעכ ימע מא דיקפל
 זמעמ מ3אש רשא ךמלאש מא ןמי לארשי יהצאו םולשל יכל
 הסנכנ מיד1היו ןמא וניביואמ ונמיא סיקנל רמע 'ה יהד
 ה !חמשמי השאר לע רפע לעמו רפאו קש שבלמי הרדחב

 הכו 'ה ינפל הלפמי יכבב םיצב השפנ מא ךיפשיי 'הל
 כרח !דיכ ממש רשא יבא ;זעמש יהלא 'ה המלפמכ הרמא
 הניד מייע מא יליגו ואמט רשא םירכנהמ םקנמהל
 סללש לכו סהיממכ מאו יבשכ םהישנמאממנוסמיתא
 'ה אנ ינרקפ ךמאנק מא ואנק דשא ךידבע דיכ זטל
 הכרסזהמ ךיטפשמו קדצףבדד לכ יכ ךידסח בורכ יהלא
 מיכרעמ ףריח רשא הזה ערה ביואה הנחמ מא אנ סכהו
 ספדזרב םירצמ הנחמ מא המיאר רשאכ סיהלא

 סהימטכרמב וחטב ישא ךמלחנז ךמע לארשי ירחא םישימח
 סהינחמ לע מפקשהו םליח בורבו סהיסזהבי
 מילינמב טרי יסייסכי מימיהמ םיכשחמב סמוא מלהיהז
 יתצא ׳ה הלא סג ייהיסה׳מכ םירידא סימכ ןבא ימכ
 משקבו סיציחבז סישרפפז בכיכו םליח לע םיתטוכה
 ׳ה המא יכ ונמי אצו ועדי אצו םהימימינזיבסיללהמתה
 לע חירצי ףא עייי האנק ריעי מימחלמשיא׳הוניהלח
 שאב רובשי הנושארבכ ךמיטג עורז ףושח רבגמי זיכייא
 ךמשכ רשאמיכלממ לעי ךועדי אל רשא םימה לא ךמלטג
 שדן־ימב אבל ׳יהלא מיאנמא ינל השרנ ורתא רשא וארק אל
 השעה אנא ךחבזמ ןיק קמנלו ןיסדק לכיה אמטלז
 סמימשקו םבלב אבמ סברח ונינעמל אל סאךנגמל
 ענפ המרק ךלמה ינרזפילא הזה ערק ררוצה רצלו הנדבשמ

 והעירכה



 תידוהיה הז^עס ד קרפ
 יליחב וזי3זיעין יתיא בוהאל קעע חמ דכליו והעי־מי
 ח׳משהל לאו חכ ידיב ז סזאקל ק׳זח ישפנב ןמו יב קשחק
 רכז הז היהי) רובעא דע יכנא דתי סיעשר וירלממכ ז3פ"
 'ה המאו השא דיב יה3א ׳ה ותוא יסממ יכ לחגה ךמש3
 מע!ש מאנש ס3וע3 ןחז תיכלמו ץפחמ ססה תייגגכ א3
 עמשי יננח עישומי בישקמ 3דה תקעצ עמשמ המא יטע
 • יפכ רבד ןמו שרחמ 1׳ ימעמד 3א הנד אה ימע׳שז ימ3פמ

 יכ סיוגה 3כ זעדי ןעמ3 ךשדקמ ימיב סזיק3 יכ3כ הצעי
 ה3פמה 3כ מא 'הל 33פמה3 מידוהי מי3ככ יהיו :סיה3א ךמ3זז ןיאו םייח םיה3א המא

 רשא םזקתה ןמ םקמ י מאזה הניתמהו
 תסחפ היפכו היכרכ 3ע עחכמ׳הל המש התזחמשק
 רסמו המיב 3כיה 3א אכמי המחפש מא ארקמי םימשה
 החשמז הפ1ג מא קחרמו תי3עמ קשהו המינמ3א ידגכ
 םשמי הימזרעש מ!ע3ק מא ע3קמי רומה ןמשב המצע
 סיס׳שכמי םיבהזומ םירקי םידגב שכ3מז השאר לע רמכ
 המצע מא הפימו תיעבטו םי3יגעז םינורהשו םיטירח
 יפויו וד ה3 ןמנ הו היטושיק ד׳כי םישנה יקודממ 3כב
 הממא דיכ ׳ידוהי ןממי היאור 3כ יניעכ ןח אוצמל הברק
 סח3ו חמקו ןקש מיחו3נזקי ממחו בלח דאנ המחפש
 /יא האצמ ריעה ירעש 3אהאב רשאכו ה3ך3מיהניכגז
 םהינפ3 ר/כעתי הקש המא ןיזקקה םינקכה מאו זהדוע
 יאחלכ טיעכ דסחו ןח ןמי וניה3אז סז3ש3 יכ3 !רמאיי
 ןי3ע 33הממי הבוט3 א3מי ךמצע 3כו ךכב3כ .ךל ןמיז
 רפסקבו םידיסחה 33כב ךקש יהמי שרקה ריע ס3שורי
 ןקמירזהי אצמי ןמא םש רשא םעה 3כ זנעיז םיקידצה

 מי3ע מעכ דהה ןמ חרי רשאכ יהיו • המקאי איהה ריעה
 רקא3 הישפמיז ׳נרזפי3אך3מה חקזשמהב זעגפרחשה
 תינכמ מחוהי םהי3א רמאמו יכלמ הנאי המאב ןיאק
 חסמי יכ ימעדי יכ םמאמ אבחהכ חרבאו יכנא סחכעה
 רעש יגפ3 י3 אנ הכ3א רמא3י3צאימגשחןכ3ו םכדיב
 ישנא3 מירוהלז סידוהיקסע מחוס 13 מ!3ג3 ינרופי3א
 דסללןסעירשא השעקהמאו הב זכ3י ךרדהמא אבצה
 רשאכו דתא דע זהגחקמ 3ופ> אלו השפ!מ3ו ריעה מא
 הראומ מא וטיבה הושפמ רשא םישנאה הירבד מא יעמש
 מזצעזקב הימחקא םעונק זהממ ןכ אי הקהו היפיז
 ממק ךשפנ מנ3ח יכ ךקעט ךורב הי3א ורמאיו מעדו
 ךדמעב יכ ממאב עדמו סינודא 3א אב3 ךמצעב מקכחי
 ךלמל המיא יאיביו ויניעב דסחו ןח אצקמי ךל בטיי וינפל
 מא איי ויניע מא ךלמה אשיי קנפל המאב רשאכ דיק?
 ךלמה הלחיו האמהו קשחה שא זב הרעב הרדה ויזו היפוי
 טפל םיבשקה םיקמרפה קדכעו קרש לכו קשחה ילוזיק
 םהל שי דשא םיירבעה םע סאמי ישא יק ורמא ךלמה

 רשאכו סרטעב םהמע םחלי אל יקו הלאכ מ!עי םישנ
 הזחמשה זמיכלמ אסכ לע בשוי ךלקהמא מידוהי המאי

 ול א זט , ינש קלח

 ונ
 םהינודא /יוצמ ןכ יכ ךלמה ירבע הומיקיו הצרא סיפא >ל
 אל יכ יארימ לאו ךככלב ׳חמשמו יליגמ ךלמה הל רמא זא
 יברח םירמ ימייה אלו ינדבעל קפחי׳שא לכ מ!מב ן־ופחא

 ¬יל אנ ירמאמ המעז ינסאמ חל םא ךמע לע ימימינחז
 ימאמו • ונילא אבל רחבמו סהקעק מחרכ 1 מסנ סמ לע
 דיב רכר ןכלו זעהלא ׳ה ינפל ונאטח םחנא תידוהי ול
 ינכ ןכ לעי • םנזוע לע סמזא רסייל םעה לא םיאיבנה
 בערת רככו םהיהלא ׳ה ינפל ואטח יכ ךקק חחפ לארשי
 לתיכסת רשא דע ןזאקצה ינפמ םיממכוגבשחנ הנהו ההב
 תא רימהל וכשחו םמד מא מומשלז סהינאצ תא טוחשל
 הקהק זנהי אלשו םתרימשב סהיהלי 'ה הקצ רשא םישדקה
 תמאי חכאי המה הז ושעי סאו "ןמשכו ןייב םיטחב
 ינחלשו םמאמ יתסנ ןתמא ינא הז יתעדי רשאכו דומעת
 תא תדנוע ךתמא תידוה♦ יכנא םלואו ךל דיגהל סיהלא
 אצא יכנא ןכ לע רשא • ךלצא יתקהב התע סג יהלא ׳ה
 ינפל לפנתאו • יהלא ה ינפל ללפתאו םקכ םימעפ ג
 עורכו סלזעפכ םהל םלשי יתמ יל דיגי אוהו יהלא
 םלשירי תלצזח לכב ךרטעאז ךל דיגאו אבאו םתיללעמ
 אלו העח םהל ןיא רשא ןאצכ ־לארשי ינב תדע לכ קהיז
 םיהל׳ה תיארמב יל רקאנ הז לכ יכ ךדגנ ונושל בלכ ץרחי
 רבדה בשייו הז לכ ךל ריגהל יתחלוש 'ה ףא ןורח ןעמלו
 תיארב והמתיו םישנאה יאריו קדכע יניעבו ךלקה יניעב
 תלכסמ השא ןיא והער לא שיא ורמאיו הבר יכ התתכח
 בישה ךלמה הל רתאיו לכשבו ןחב יפויב קאה לכב תאזכ
 ךמע תא רסממ ןעמל ינפל ךחלש רשא ךמעסיהלא
 • ךיהלא יל השעי הכ סא םיבוטה ךירבד רובעב 1 ״ ונידיכ

 לככ ןעמוש יהיו תוכלמב הנושאר היהת תאז יתלא ךיהלא
 תליכחהל זציזיתסנ תיכב התוא איבהל ךלמה זצ׳וקראה
 רשאמ לוכאל ךתמא לכות אל תידוהי ול׳מאתי ונחל ש לעמ
 יתאבה ־ישאמ לכוא לכא ןוסא ינארקי ןפ יל תתל תייצ
 ךל תאבה רשא תא ךל רסחי סאו ךלמה הילא רקאיו דוע
 אלש ינודא ךשפנ יח תחוהי רקאת! • ךל השענ המ ךמע
 'ושעל יתבשח רשא חנדתא 'ה םיקי רשא דע הז יל רסחי
 תעכו הלילב תאצל תישר להאה לי האוב תעכ דוע לאשתו
 היה1ן ׳ה ינפל ללפתהל הנחקה ןמ ץוח רחשה דימע תילע
 ןימ הפוג תא לססלהנזיקל ץוחמ הלילז הליל לכב אצתו
 יכבב השפנ תא הכפש לובטלמ התולעבו םימה תכרב
 הקע תעושיב הכרד תא רשיל לזרשי יהלא ׳ה ינפל הקנאו

 :ברעה תדועסכ לכאתו תתיהטב להאה לא האבי
 לכל לחג התשמ ךלמה שעיו ישילשה םויב י7דך
 םישגלפה רמיש סירס לא רמאיו זידכעז קרש
 תידוהי תא תיצילי תותפל לכות םא האר אג ךל רמאל
 הילא רמאיו תידוהי לא סייסה אכ זאו הילא אבאש תאזו•

 בטיי ילואו ינודא לא אבל ימלכת לאו ישטת לא
 רשא יכנא ימ תידיה׳ ול רמאתו ימע תותשלו לוכאל ךל

 ענמא 1 ך >



 תידוהיה ת00ס כ קרפ
 איצזתי • זיזה הלילכ לאיבי רכועו אנושל • ותחפש השא יב השעא ויניעב רשיה לכו י3 בשיי לשא לכ ינודאמ ענמא

 *כרופילא םידוהיה ררוצ ביואה שאר .תא התחתמאמ חקתז ייח יתילב יל בוט אוה ךל ןיה ינודא קפחי רשא לכ
 יתאמ ׳ה ךאלמ ינרמש *כ 'ה יח יחא התעו עשרה תארכ יהיו וינפל דומעתו אבתז התראפת ידגכ שבלתו

 ינאיבהו יתאמטנ אלו הנה יבושבו המש יבשויבו ןאכמ הל רמאיי התיא יתבהאמ׳לחנו הכזה ףכת היפויתא ךלמה
 ישפנ טילמהו העושיבו החמשב םכילא סכיהלא ׳הל /יאנמ יכ ךנ" בוס בלב יתשו החמשכ ךמחל ילבא ךלמה
 לארשי לכו • ודסח םלועל יכ בוט יכ 'הל חזה םתעישיב חתש יכ ינודא התשא תידוהי 13 ימאתי ׳ יניעב ןח

 ןדיב ישא הדורכ הילא ורמאיו הצרא םיפא ׳הל ווחתשה בשתי ייח ימי ילכס הבר החמש םויה חוככ לעו יכל
 סיוג לכ סיהלח תיברעמ ףדגמהו ףרחמה ונביוא ליפשה ךלמה תא םגזתשתז בלחה דאנ תא חתפתי לכאתו
 ונרוע ׳הו לופנל זנזתיחד החד סלימא יכ 'ה םשב ונובבס קקמ דאמ ברה ןיי התשיי דאמ קמע ךלמה זיחשי)התקשה
 ונתמ יינפ ריתסה אלו ינע תינע ן־ קש אלו הזב אל יכ :קיח ימי לכ התשש

 תא בחב הילא רמא לארשי אישנ !היו יעו עמש וילא זעזשבי לע שיא שיא ךלמה ידבע לכ וכלה ךכ רחא ץךין
 רשא 'ה *קרכ ךרסת להאב םישנת םישנה לכמ ן יילע ׳הל להואה יתלד תא ךלמה סירס רוגסיו ימוקמ
 ׳יבהל ךיכרד תא חילצה רשאי ן־ראה תאי סימשהתא איכ להאכ הדכל תידוהיו • זלךלד ךלמה סע תידוהי םש דשא
 אלו ךמש תא םזיה לידגהו םידוהיה ררוצ וניביוא ךלת שאר התמא לא תידוהי ימאתי תתכ ןשי !תסמכ ךלמה ינרופיצו
 ידסח תא ורכזי רשא םישנאה לכ יפמ ךתלזית ינז שיתי הטמה ינפל׳ידזהי דלנעתז להאה ינפל רימשל ן־ומכ דומעל

 ןמע ןזעו הרצ תעב ךשפנ לע תלמח אל יכ םליעל 'ה הכז עמשי אל הליקו תוענ היתפש קר תיעל&דנ ללפתתי
 דמיע היה רשא ךלמה לא יארק י ןמאי ןמא םעה לכ ינעיז תתקנ תא המקנאו לארשי יהלא׳ ה ינקזח התלפתב יתא
 תידוהי ול רמאתי לארשי לע ביט רבח רשא זהיזיעתיככ ינכמפ ךשדקמ ריע ׳ילשחי ׳רביש יחירב קזיל לארשי ךידבע
 תימאו ותייבג ת׳אי יתש תא תעדיה רשא לארשי יהלא ׳ה התילככי ךיזיע קזחב ירכשמ ינשיבת לאו ךתרמאכ
 שאר רבש ךרבתי איה הנה ונכיואת ונתמקנ םיקי איה יכ וכרח הפלשי יתסןנ שארב רשא דימעה לא הברי ללפתהל
 הנה אוה ןכ יכ עדת ןעמלז ידיכ הזה הלילב םיעשרה לכ תא ׳עלישבז דומעכ וולת היה רבא זמנע ינדיפילא לפ
 יהלא תא סאמ זבל תיזעכי ונודזב רשא ינריפילא שאר סיהלאה אנ ינקזח רמאתי ושאר ירעשמ יתיא השפת ברחה
 לארשי םע הכנ רשאב רמאל ךגרהל ךתיא סיטש יו לארשי תח חלשתו ושאר תא הכתחו חאזצ לע םימעפ ?תכהו
 ךלמה האר רשאכו ךכ רובעי יברחו םהיניב ליפת הכימ םידומעכ סייזלת קה רשא ותמחלמ ילכ תא חקתי התמא
 רמאיו הצרא וינפ לע לופיי ינריפילא שאר תא איהה דיסחה עצפ םיתמ זב ןיא שאר דעו לגר ףכמ יפוג לכ תא תכהו

 הל הוחתשד תיייהי לגר לע ליפיו ׳ה ךיביוא לכ חבאי ןכ התחפש ריב ינרס ילא שאר ןתתזאכתי החט הכתי יטז׳ו
 לכ יכ בקעי ׳להא לככ ךיהלאמ תא הכחכ הילא רמאיי ןגהנמכ וידחי ןהיתש הנאנתו • התחתמאב התיא סושל
 סש תא ךילע וללהי ךעמש תא עמשי רשא יבעי סעי יג ףצפצמו הפ הציפ ןיאו ׳זנחתה לכ תא הנלזבעתי ללפתהל

 ׳ לארשי יהלא ׳ק זאכ קמעה תא ןכבמבו ךלמה ןהילע הויצ ןכ יכ ןהילע
 יחא יל אנ זעמש סעת לכ תא תידוהי רטאתו קתרמ תימיחה ירמוש תא תידוהי רמאתו ריעה חעשב
 שאר לע מה שארה תא ילתי יתעו רשא לא ינויע יכסירעש ?חתפ התתש ליקבוקששליקכ
 סכמ דחאלכ םתחקלו שמשה חרזי רשאכ היהזיוניתדייח ;לארשיכ תאזההלחגה העזשיההשע
 הטמל חיתלאז המחלמ תעורתב !אצתיסכנייז ילכ תא תאיארקוריעה ישנא הלוקתא זעמש דשאכ
 רש לא וכליו המיתה ירמיש ןכבו !עירתי םתעקת יכ ספא ואצי ןטק דעו לודגמ םלט ופסאיו'ה ינהכ
 ינרופילא להאב םחשה ואבי רשאכו המחלמל זרריעל םליח וקילדמ 'הל תחוהבז ללהכז םירישבו החמשב התאיקל
 דחפו התמיא םהילע ליפת ימיכ ללוגמ !תיא יאנמיי סלסירטע סתחיטבוסהחנחכזםילשחיתיצזתלכתחנ
 'ה יכ קזוחב םהירחא םהמ יפדר סיחדיכ םתא סגתיארב! דובכל תיילגרתי ת׳כיס םינבא רקי ילכי םידומח םידגבכ
 ראה רשאכ לארשי ינב ושע ןכו • םכילגר תחת סתיא ןתי הלודג התמשכ ריעה ךית לא תידיהי תא איניו תראפתלו
 תקיז ררוצה ביואה שאר תא תימימה שאר לע ולתסייה ביבס לארשי לכ הסכי׳סיי דוע הינפ תיאר יתלבל יבשח ׳כ
 לעירהז ועקתי ואציי !דיב !תמחלמ ילכ שא שא י שיא לכ סהי1 •םעה לכ תא סהתז הובג םיקמכ ת׳ייהי לעתי
 להאב אב תיתיחה ׳רמיש ןכ ואר רשאכו הלחג העורת לוק הליקב/קדוהי התנע זאו •דוע ונעאלחמעסעה
 !דיעהל להאה התפב לחג לוק ועימשהו ימופ׳לאסכלמ קח יכ ןייצ ךיהלא יללה התא םילשורי יללהרמאלוזע
 תע אל םיסירסל ודמא םישילשה םידשה אב רשאבו והוללה טיהלא ׳ת תא יללה ךברקב ךינב ךריב ךירעש יחירב
 ׳ הירותמ׳ירככעה אצי יב ךלמה תא וררועו וכל המהמתה זיימאו ודסח בזע אל רשא ולרוג בזיכ והוללה קתידמגכ
 רמיש ךלמה סירס סנכנו קיד זאו המחלמל םתא יתיפי ריב ׳ה רוכמי• יתחפש דיב דסח השעזידס.רל סילמיתל

 סישגלפה השא

 ־



 חנ תידוהיה השעמ כ קרפ
 'יפסיי י/יטמ יעלק ספל דימעיו ינרזפילא להאב סישגלפה
 םע ןשי ינידוע יב בשח יכ ן־קיז איה ןשי יליא ?יפכ .חא
 תא רסיי הטמא לא ב1ק רבד שיגדה אל דשאכי תידוהי
 ותדב לליגמי הצרא ךלש ?מ ינריפילא ף יג אייז םיעלקה
 זירגכ /יא ערקיי יככב הלידג הקעצ קעציו וניניא ישאר,
 ימאיי םעה לא סציזיה אציו האגמ אל) היידוהי להאכ אסיז
 המ> תאזה הלורג הערה/יסע תירכע /יחא השא םהילא
 ושארו ימדכלליגמי ץראה לע ןלשימ>ת?יךלתה ונינודא
 םהידגב /יא םלט יערק ליחה ילש ןכ יעמס רשאכו יניניא
 תרמי׳לחג הקעצ יה/יו הלידג הבישחו המיא םהילע ליפיו
 םרטג /ימי גרהנ יכ ליחה לכ זעמש רשאכו • םתינזימב
 'חריכבי׳אריהו דחפה ינפמ לט ?חרכיז הנע לכ םהמ אצי
 'שטר לכ טוע םישימח'הירחא םיפדורה םירבעה ינפלמ
 ןכ יאר רשאכי םירהה /יטי/ינכו םימרכה ליעשמכ וסוניו
 עיד/יכ יפררד 07׳יחא יפדריי '׳להה ןמ ודרי לארשי ינכ
 'יאצמצה לכ /יא םיכמ זיהז דאמ קזח רפיס ליקכי /יירציגח
 םעה ר/ייז המרחה דע סיפדריי ברח /יכמ הלירג הכמ
 דאמ הכרה ללש םללש לב /יא וללשיי ביואה הצחת לא חרי
 ׳הילהא ילטלטמ לככו סיסכ? בכרכ רקבבי ןאצכ׳פסמ ןיא
 סיי 'לןמזבי םהיללשמ ןטק דעי לידגמ ירשע/ינ סלטי
 ינרטילארשוע לכ קר לארשי יצכ וללש רשא םללש םלשנ אל
 יקי ימאו תיילג־ימו ףסכז בהז תיריהיל ן/ייצ !שטר לכי
 /ייככ ישא ךלמה זאו * סעת /יאמ הל ן/יינ לכה יל רשא
 השע רשא סנה /ייארב לארשי לעבוטרכיר דש א יהיו יע
 /יא לימיי הכ ןימאהו ׳ילילאה רטעמ בזע לארשי יהלא 'ה
 ידילי לכי איה הניכשה יפנכ /יח/י /יוסחל אבי י/ילרע רשב
 םע סיזימשי םישש לארשי /ירע לכו * הזה סייה דע י/ייכ
 ויהי /יולזחסבי סיפו/יב הירחא םישנה לכ ןאצ/יי /יייוהי
 תא לארשיב םא תידוהי תא ח׳לכ בוט יכ 'הל חוה תידמיא
 ׳ישע יכ ונימע דיבכ /יא לארשי /יחמש /יא סילשידי /ילה/י
 ביטמו ך/יזא קזחל ךמע '/ייה 'ה דיו ךבל ץמאי קזח תכב

 סירענ םע סיצקוי ןמאי ןמא םעה לכ ןעיי םליעל זיה/ז
 וירישה /יא /יידיהי רש/יי •'ילכנבי סי/ילצמב ינלעי יחמשי
 ליחמב'הל זריש ףיתב׳התא וללה רמאתו 'סל/יאזה
 ומש ה המחלמ שיא 'ה ימשכ ןארקי ידט שדח ריש יל ירי ם
 'זירכה לכ ןל המח ןיאז חכב ארונו ה/יא לחג םיהלא ׳ה
 /יא תחלשו יהתו /ירמא ט ךישעמ לכ׳הןחייז ךידבע♦
 זסמנ גכירכי ישערי /יידיסיהי םירהה ; !איבנו ךח.ר
 ץער/י'ה ךנימי תכב ירדאנ ׳ה ךנימי ךייטג ינפלמ
 ארונ שדקב רדאנ ןימכ ימ 'ה םילאכ ך תכ ימ ביוא

 ירהטג רשאכ /יאוה הלידגה העיש/יה רחא דריו : אלפ השוע /יילה/י
 'ירדני םיחבזו /יוליע סלכ ילעה לארשי שיא לכ
 םע ישעיי סיהלאה תיכל הללש לכ /יא 'שידקה תידיהיז
 /יחוהי ייח ימי לככי׳ישדח ׳ג העושיה /יאז /יתמש עידוה♦

 אל כ יט

 םינש ה/יימ ייחא 'ץראה טיקש/יי לארשי לע קיזמ םק אל
 י/יאצמ כ'ע ס/יט שומכ רזא היה לארשי ינב לכלו עובר

 יזוזע 'ה השעמ םילחג הארו ךיניע חקפ •ןשיץבוקכ
 טילאיגה םיכלמ דימ זנירופה השע רשא ויתואלפנו
 טימל ן/ינ אלי םייחכ ונישענ םשה םיצירע לכ ףכמ
 לע זניגרק סרד ינכ יזא /ימב לע ינכירדיו זנילגר

 • זניאניש לכ

 רשא'יסנה לככש סגה יכ רבדה ןיכנ/ימא ן״סיילו
 רח לככ זיא׳רב םע אלפ השוע /יילה/י ארינ
 ס/יוא לע הכיח לטימ איהה רבדה • סנל ויהיו רודו
 'אדזהה׳כרב ךרבלו ללהה /יא רומגל סצה ילעב םיטרפה
 טיתוכאל הסעכ רשא ןקריפהו םיסנ הנה • ס/יליז לע אלי
 ראשמ ינשו ינש םיריפה ימיכ ןכו הזה ןמזכו הלאה םימיכ
 0:יה הפ הלא ונחנא םניאו ו׳סג יני/ייכאש םגהש םיסנה
 רבא יי תואלפנו וז וזע לע ללהה תא יימגל זהבזח ונילע לח
 ימצע תא ת׳יאיל םדא בייח רודו דוד לככו וציתיכאל השע
 תאיצי סנב ורמאש ןיד לע איהה הקוצממ [אצי איה וליאכ
 ׳וארהל םדא בייח הנשמה ןושלב םימכח ונשש ומכ םירצמ
 הז רטעב איקמ הל ןניפליד 'ירצחמ אצי וליאכ ימצע תא
 יכ רבד לע ומעיקימני ומעטו םירצקמ יתאצב יל'ה השע
 זנאןיידע םירצממ וניתטאתאה׳בקהאיצוה אלוליא

 • ילסו ונינב

 תיריהל תעד סראל דמלל םייח תיאצית 130221
 ויתואלפנ לעי ויסנ לע ךרבתי ימשל ללהל
 טל שממ ה ונלמג לשא לכ לעכ וניתובאל השע רשא
 חארזהת׳יסחייק ונחנא ונל ׳ידחזימה׳יסגבש ימבי ונמצעב
 ׳זינומדק םינשבו םליע ימיכ םודקה סנכ ןכ ונילא תיזוח
 הבוח ונילע לח וניתובא םע ושענ םהה םיסנהש יפ׳עא
 זינפל רמאנו ונילא תסחייתמ תחבושמה האדוהה ןפ!א
 ונאב אל ונא וניתובא םע ויתואלפנ ילוליח יכ היוללה
 רכזי אלו יוגמ סדיחכצי וכל ירמא רשא ביוא סעכב םליעל

 פ:יח ונילע לח רודו לור לככש ןפיאכ •דוע לארשי םש
 תיבל בוט כר1 לאגנ היה שממ רודה ותיא יליאכ הארוהה
 לעכ ׳ה תילהת ריכזא ׳ה ׳רסח איבנה ימאמ הזז לארשי
 וימחרכ םלמג רשא לארשי תיכל ביטברו׳ה סלתנ רשא לכ
 קלחהז הארוהה בויח ןפוא ןתנ תיריהל וידכח בורכו
 ומצעב רעשל לארשי שיא לכ ביייחתש הנממ חבושמה
 הקוצממ אצי איה וליאכ ןקרופהו םיסנה ימירותעיגהנ
 השע רשא 'התולהת ריכזא ׳ה ירכת רמא ןכלו איהה הרצי
 שממ 'ה ונלמג רשא לכ לעכ םינומדק םינשבו םלוע ימיב
 םיסחייתמ תייהל •ןיימדה ף׳כבלעכ והזחנימנעב וגל
 לארשי תסל ביט בל יכ ףא ינפמ ונילע תרזוח האדוהה
 בורכו וימחרכ םלמג רשא תואלפנב םזיה הפ הלא ונחנא
 אל רשאי • םישרפמה ׳רפככ רומאכ וניתובאל סהל וידסח
 ודקפי אלוסכזי אל רשא ונ׳מע ינכ ת ברמ םי_ר !שע ביט

 אלז 15 %



 הכונח ימיל רפוכ חחכות פ קרפ
 לארשיל ויה םיסנ ימי םימיה ברקכ ׳לועל כ3 3 ע ז3עי אל ;
 'הילז עיגה המי הככ 3ע יאד המי ועבסוה ןהינדא הק 3ע
 *העיז סה3 סישנ ךרד יכ ההכ ס3כש ןיעי ןיכהמ סכ3 חסז

 זרקשי ז״ל סינב המהמ סיברי הדמילמ סישנה תיצמ ׳מאדי
 הכישחב סע ירישעמ ס׳כר רשאכו • עישומל סה3 יהי!
 סהיקישחי מזלכסז 'יללזהב ילל המי רשזעכחכז ןטלהמי
 סכל בכש אל הלילכ סגז החנמה רזכע״קו יקבה ןאמ ףפכ
 ׳דוככמי חור רצוקמ ץראב סה םיכובנ ןיכלהמי הכישחכו
 ה׳רקמזכוחרכ! מיקישבסשי לארשיב חרזאה לכו השק
 !חלשיי ןהיניעב סמנו הזכמנ׳ה מכאלמ הכאלמה לכו
 מירנה מא מילעהל מיכיפצהו םיאצאצה סהיליוע

 • הכונח ימיב סהימככ

 ן ומנ ימלפל מישו רימש םהל הז סבכל ^!"!1
 השעש איה ארונ יכ ׳ה השעמ לא םכל
 ינל ראד ׳ה לא הלאה םיסינה לכ מא ונלו ונימונאל
 ימפ ימ יכ הזה ןמזכו הלאה םימיב לחג רואל הליפאמ
 מח1הל רבעה בייחש הלא לכב עדי אל בל רסח הנה רוסי
 םג זהיכס רשא וימיאלפנ לע זימפש סירפ םלשלו וברל
 ש״כו זילעוכר מכזטב הבוט יופכ מייהימלכלזזהמכס
 דיבעשמ מיייחל מייבעמ םייחל מיממ ישפנ ץליח םא
 יינכז אוה ץראה ימי לכ דוע רשא לחג רזאל׳ליפאקי׳לואגל
 בכל׳זטכו׳חמשכ זאשמי ימיטע דובעמ׳זקשי אלו וחוני אל
 ונחנא ו״קז ש״כז ימעמשמ לא םירסו ורבד ישוע חכ ירטנ
 הסח אילפה רסא םימשבש וניבא ןודאה ונינחאל םידבע
 םריו זנכיוא מיתב לע ונכירדיו זגימישפנ מא ליצהל ונל
 השעו טישפנ יביוא לכל למג סלשקה וניאנוש לכ לע טמק
 רפסל ונילע הארוהה בייח לח יכ זעמ־ילזמלז ינל סיהלא
 חפסיז הדימ יחבז וחבזיו םדא ינפל וימאלפנז 'ה מיקדצ
 רכז 'ה ינפל תורנה מא מזלעהלו ריבעלו הנירב וישעמ
 האריל רפס לכ ינפמ שרקה מייכע דיבעמ בושנ אלו סנל
 הממימ ינב םיברו ארונהו דבכנה םשה מא הכהאלז
 !רחכ אל ה מאריז םהל בהו סונכלו ףיסאל ךשחב םיכלוהה
 םליכ ןהייח ימי לכהוה״כ םוקמה ידסח ליכשהלו ןיבהל
 'שפנ סהיצוקסבו םהיכרדב ורחב המה סנ ןהילזעישנ זזש
 לכ םכל ןימלקע שחנ ךרד םמולקלקע םיטמה הניפח
 ימכ בלו בל אלב סישעיו'ה מיצממאסמישעבסגסמפ
 תשעמ מא ינפה אלי יאסמ מחמ ץבור רומחכו דש םאפכס
 ׳ירכזנה הכינח ימי 'חבו הב שי םעט המי איה המ מ!צמה
 ונפ ןקרופה לעי םיסנה לע הל ללהלו מודוהל םישענו
 לעמילעל בל לע םש םהכ'א סנ ןיא ןהו םיגפ אלו ףר,ע
 ססנה לע|מאייה מידיהל וניזמ מכרכבז ימלפמכ טורכז
 מכהא טועיממ הזז • האדוהמכרכב ירמ1אל ןקמנה
 ךרבלו ימישל 'מי ומאייו ומכהא מאמ קחר םבבלו סנה
 העיריה ךרוא הרצק ןהו •דעב רפכי בוטה הז •יחשכ
 לשא יחה יאולחמ הל׳זעה מא ליבהמ איה הנטקו מחאה

 ינא ימע ינטב האר רבגה ינא רשא לארשי מיככ 'ה הליח
 מיב דסכל אלו ידטכל אל המכחב ריעצהו יפלאב לדה

 .׳ת מאריל םא יכ הנה דע ימיכיר אב♦

£7X1היליצאמי ה״עמ'יבר יניע המאל לכ ןה *ל 
 'ת מ יצמ מראפמ רקיב םיליקמ םהמ ימזי
 ןסב ן וערגו מאטחמ ןהילע ששוח ףסכ מ!רנ ול ןיא רשאו
 מזרננ ומיכב קלח שיא לכ מייהל ורחבו חבאיז ולכי אלש
 לע ןמזא םישי ףסכ מ!רנהו ןיעה ימזחפ מכממ זא שרח
 'ירשהז םימעה מיאיהל םירסנב זמימח ילכ ימי םע סנה
 םימב ילעב הככ לעז םליעל טזמי ילה1ן השזעז םיפזי מא
 'יטעממ• םרטב יבר מ יכ לע םילזע אלי םהיסכנמ םידרוי
 ןוהו חסח ה״בקה ומע ביטהש ימל ייאלהמ יכ םימש דטכ
 םוקמ לש ומבזטכ הבזט ישכ היהי אלש ימיבכ רשועז
 בזשחי אלו מזזצמה השעמכ חומשלו זילע ובזט ףידעמה

 מילקבש הלק לע זליפאארטה ןינר לצא ימיב ןזה לכ מא
 ׳יהלאה הדיבעה רקיע והזש הוצמה מסיבח הב מיארהלז
 אוהו ליח ימע מישעל ה״ב לאה ביטיי הדמ המיאב ןככז
 ׳דמיע ימקדצז ימיבכ רשועו ןיה רשועמ 'חצמהמא םייקל
 ׳מייקל םפוס רשועמ טזצר ירבועל הרמה איה ךכ יכ דעל
 טימי אל םליעל יכ חכש היהי רישעלו ךפהב ןבז ינועמ
 !הכיזש לכה ן חאל חבשי האדוה ןמיו קחצ היהי םלוע רכז
 המ רמאיו זמכיחבז !מכהאכ תמיא השעיו איהה מיצמב
 םזיב ינוממו יפוגו יחכ לכב דטעא יאולהז ייח המי ינא
 חח מחנ אצמיש ׳מי יצפחו ונוצר המ רצ גישאו הלילבו
 וימסעכה רשא מיסעכהה לכ רחא .ידי השעמ!ימדטעב

 מע לכב וניצר דיבעמו םיבוט א3 רשא םיללעמכ סעכ םג
 םטוט םייחל ינמייקי ינייחהו ופא יל ךיראה אוהו עגר לכבו
 ךיאו יעשפו ינוע ־דיב ימכזטז ימטוזמ חקפת יניניאו םילשל!
 חיל אבישכו םלשה ולזמגבז לחגה טוטב ריכא אל ינא
 מיישעב יליתו יתכ לכב דובעא הנטק זא הלחג 'ה מינמ
 לעב סא הזכ לכמסיסכו שפנ לבבז כ3 לכב איהה הוצמה
 ארונהו דבכנה םשה מא האריל ןיבי טכלכ אוה שפנ
 ׳ויצמכ וינפל תאנמיי מייצמה הסעמכ טזהמ׳ה מא רבכלז
 דסכב םחמ ותקז חי גישמ 'שאכ מיאנה ןפואב ןמי שעל
 זמע והנעאו ינארקי דבכא ידבכמ יכ הרמה אוה ךכ ינ

 :והדבכאו והצלחא הרצב יכנא

* 

 ישילש קרפ
 השע םיהלאהז והנעמל סיהלא לעפ לכס מ1יה םע
 מארומל יארומ שיקה רככ וינפלמ וארייש
 שרד1 ק׳ער אכ רככו ימש יבשוחו ׳ה יארי סיעזריו םימכח
 דיבכ בימכה הישה יכ ח״מ מוברל ארימ ך־הלא'ה מא

 ידיתלמ



 טנ םקיזחהלו הרוחב קוסעל ח״ח דחייל ג קרפ
 טיזסצצי ואלות3 סארימז םיקמה דסכל םימכח ידימלת
 הכרי 13 רישעה'זנידיב אכה 3ככ םדיב קיזחהלו םכמיתל
 אזהז 3ארש׳מ הרית חכתשת א3 ןעמל טיעמי >3 3רהן
 רשא תאזה הריתה ירבד .תא םיקי א3 דשא ר1דא רמאת

 קיזחת יתלבה יכ םיקי אל רשא אלא רתאנ אל דמלי אל
 דארו ה״ע 'ונול םחנמ לחנה םכחה 311 • רוראב יאק םריכ
 דחזיק סבש ונתמיאב היה טיתתרא לע מייהשכ יכ עדתש
 היכש יעל יכ סינהכה סרעה ןת סרפכו יול סכש אוהו הזל
 ה״י יטבש תא הויצ י״שה יניעב דמחנ1 לחג הרותכ קסעה
 לכ קר הניהכ תינתמ ר״כהת עחיכ םכרצ לכ םהל תתל
 לאו ?שחי אל רימת הדותכ וקסעיש קר ונילע םרוסחמ
 יול סבשל תתל ת׳ישה וצזיצשהמלכיכרמאתזשקעתת
 אל ק׳מהבב םידבוע םה רשא 'תרטע ףלח היה סנזלא
 תתל ת׳ישה סויצ לבא ןכ רבדה ןיא תמאכ ׳כ הז תלוזל
 'לועה יקסעל םבבל הנעי אלש חכ רשעמהו המורתה םהל
 ןמ'ייונע ויהישכו הדובעה תעב שדקמכ חכעד ללכ
 'לועלש שדקה דעסב אצמת ןכלו הריתב וקסעי הדטעה
 הדומילו הרותה קסע לע רכדקשכ םינהכה רטזמ איה
 תאבו'יכו טפשמל יכד ךממאלפי יכ׳יספזש תשרפב רמא
 יתלכל ןודזב השעי רשא שיאהו'וכז סייילהסינהכהלא
 םב יכ יול יגב סינהכה זשגבז םש דוע רמא ןהכה לא עדמש
 ׳וכז בח לכ היהי םהיע לעו ,ה םשכ ךרבלו ותרשל 'ה רויכ

 ךיטפשמ חזי השמ רתא ןכו דבלב תרטעל סרחב אלש ידה
 הריתה ישפותו ה היא ורמא אל םינהכה ביתכו בקעיל
 סכזימ הצעו ןהכמ הרוח דבאת אל יכ ביתכו ינועדי אל
 ביתכו׳טז הרות סינהכהתא אנ לאש ביתכו אבנמ יגדו
 ןיאז׳זכו והיעת ישקכי הרותיתער חמשי ןהכ יתעש יכ
 ילכואל אלא הרות הנחינ אל לזאו רתיי סהתאיכהל ךרוצ
 אוהש ןהכ לכ ירמאו!הוצת תשרפ הבר תומשבו המירת
 אלא אכל דיתעל ןהכ וניא הרית ןכ זניאו התירתכ לכוא
 ׳אסאמאז תסאמ תעדה התא יכ יתאנש סדכר׳גת סאמ'
 שדקמה ןמ;הנזיכה ןמ סאמנש ט שי ן״יעלא ג יל ןהכמ
 סינהכל הפי הנמ תתל ה״רב אלמ קיספי כ״עהיילה ןחו
 ןינמ קלח קרפכ ןניסדגו׳ה תייתכ וקזחי ןעמל םייולהז
 ׳ינהכל הנת תתל יתאנש ה״ע ןהכל המחת םינתונ ןיאש
 ה:מ ול שי ׳ה תריתכ׳יזחמה׳ה תיזתב וקזחי ןעמל
 הז ראבתנש ןויכו הנמ ול ןיא ,ה תיזתכ 'דוית;וניאשו
 סינהכה סיסנרפת ונא ן יאו ברח טיתמועב יכ םג התעמ
 יא םולכ אלב ווהזצק רוטעל םיקמ לכת םדקמכ סיילז־ו
 ע׳עאש א״נ רעשכ הדיקע לעכ כ־יה ראיב רבכ ׳כ רשפא

 • הלטכ אל התמגח תיצמה ןמ לטבת ןינמזכש ןמזכש
 םינהכה סנרפל י״סה ונויצש ונעדיש ידחא ן^לן
 הריתכ וקסעיו יתיטע חבעישל ■ סיולהו ו
 1גא יול טבשב שתת יתייצמ תושעיל םילטי 1נא ןיאש וישכע
 ד טעל'תא םחול הברנ רשאכ איהה הזנמה םייקל םיכירצ

 ונבתכש המכ בטה ןנטתתשכז • הרותכ קמעלו ,ה תא
 הוצתה תכ יח ידי אצנ אל לארשי תדע טא יכ ןיבת זא
 הריתב םיקסועה םדימלתל י םימכחל טתתכתאזה
 ואב יש זא םתצע םה ולאשי סרטצישכ ינולאשי רשאכ
 תתל סיויצמ ינא רתא םוקממ הנה םרעצ סל ?עידוי םירחא
 ד ינעל הקדצ תתל י״שה ונויצש הוצמה ללכב הזז םהל
 קורל דבעו זילע בוכרל סס וליפא יל רסחי רשא חסחה
 םישנא דחייל םיכדנ ינאש תאזה הזצמהןיצע לכא וינפל
 סינהכב ןינעה היהש ימכ ?תייתכ קסעלו 'ה דובעל
 ךרעו ךכו ךכ םכל ןתנ ונאו ׳ה תא הבע וכל םהל ימאנשו
 רכס שומי אל קר ונילע םכרמחמ לכו סכת״חמז סידגכ
 זיהי םא יכד ףס הלילז םתיי יכ סתיגהו סכיפק הריתה
 וז הוצתמ זניתכזת ידי אצנ זא םינהכח תמגח ינ׳ניעכ
 סינהכל קח ט ׳אנש ונילעמ םדצמ תפרח|תאלגנזא>
 'כאלממ סל איה ׳פרח יכ׳זגז םקוח /יא ולכאו הערפ תאמ

 .ז״ח םהמ עיגנש םיכהכ

 מ פ אנמיהמ איעי לוז הזל ספט ןתנ רזר113ל
 זאדקתא אכלמד יונכ ח״ת כ *ע ט״כ ףד
 4נכ ןמיא ואלד םילכ ןיהלידמ ןילתילי ט״יזתיתכש
 אמלעכ ןזהילד ארגא ןילוחד יוגכ ןדבע ראשכ הכאלמ
 הקשתו לכאמ ינימ לכב ןול אגנעאל יתאד אמלעבו ןד
 והדבכ היב רתתאד אנתגכ ן דיפס ןישטלב ןול ארקיאלז
 ןיל תיח ט״י1 תותכשל שנ רכ דכעד זימ לכ היקנ תיסככ
 אוה יכהו הליקס בייח תכשל ללזימד ןאמי ןיל דבעמל
 הזכמי ש״כו היתיית ללחמד ׳טלה הנושש ימכ שתתסתה
 לכ׳ינתמ ייאמ הזמקזאז ס״יי תותבש הזבמ יליאכ היל
 3כד אכהגכ רקיעב רפוכ וליאכ תירעזמה תא הזכלה

 ואדקתא ח״ת שמשמי לכ יכה שדק זא ירק/יא קמ הב ינאמ
 ואירקתא אפזגד םחכיא לבקל ןיניאד ברד ידימלתו שדק
 שדקה ןיכ תכולפה סכל הלירבהז הלמד אולו םישדק שרק

 • כ״ע םישרקה שדק ןיבו

 רכשה רתיו הזל תטר תיליגש םימכח דבדכ !<{31
 ז׳מי ףי יחיו להוזב ורמא סה הב סיקיזחתל
 אתתי 'ליעמ ןאכרפ ליטנ אתיריאי ייאמל דיעסד ןאמ ליז
 ךרבתמי אר/מעל יכז ידותפ ירמל יכוד אלא רזע אלו
 ד׳הה יתאד אמלעכאקלזח היל יזהימל יכזו אמלע יאהב
 אתלעכ תיינא ףיחל ןד אמלעב ןיכשי םימי ףוחל ןולובז
 אמלער !דיגנ,אוה ןמתי ןטל הי תיינא םש א׳דתכ יתאד
 סרק ןוכשי סיתי ףוחל ןולובז שרדמכ רתתאזכ״ע יתאד
 ׳יטמקרפב ןזלסוו הרותכ קסזע׳כששיש יפל ׳כששיל ןיליכו
 אדי םייח ן־ע׳נש ביתכה ומרק ךכיפל וליכאמו אכז
 לכ ורתא׳מגבוהב סילימעל רתא אלו הב םיקיזחמל
 רכוע 'גש םירימת כדקה וליאכ יתיב ךיתב ח״ת חראמה
 חיוחה ג״ע ןיי ךסנל הצחה ירתא אמוסו ד״ימת טילע
 חקא תחיוג ינייד פ תזכיתכבז ח״ת לש זנחגב ךסני

 א׳לא



 חרה םשל ב־יקחי חיחל ברקתמה נ קיפ
 ימצע אפרמכ ומיקי לכ םיאפר ,אנש םייח ןניא ה״עא׳דא

 לט הרית יזאב שמתשמה לכ י״יא רכ־למ בותכה /יידמ
 לט ןיא הרז/י לש רואכ שמתשמ יניאש לכי !הייחמ הרית
 םהל יתאצמ 3״א יעטנמ אקד יזח ארד ןויכ !הייחמ הרית
 'כלס םייח סכ׳ה3א ׳הב םיקבד ה םתא!הריתה ןמ הנקת
 שא ןיה3א׳ה יכגיתכהז הניכשב קכדה3 רשפא יכו סייה
 אישמקיפ השיעי ח'ת3 יתב אישמה 3כא3א איה ה3כוא
 !ליאכ ביתכה יי3ע הלעמ ייסכנמ ח״ת הנהמהו ח׳תל
 תייחתב יח דימעל הנזי זז הינמ י״עש הנה • 'יכסכ קבד
 יכ ׳יבשב קברהל א׳אש םילביקמה ס׳מכ םעמהי םיתמה
 תחה תיעצמאב א׳כ המשנכ א3ו המשנה תועצמאב םא
 ןיכזז ןיאש רמאנ רהוזבו שפנה תיעצמאב א״כ חורב אלז
 תליהו ח״תכ קבד איה סא ןכלו ח״תה םפא המשנו חחל
 ףסונו םיתמה תייחתב תייחל םילוכי םליכ ןכל ׳יבשכ
 ןיא ןכלו׳יצאד המשנ ליחה ימיב ס ג שי חליל יכ איה םג
 שיבלי קית ימצע [יאה םעה השועו םילכ ימשמ לועב ול
 םידקה םעטה הזמו והקשמי וליכאמש המכ ח״תהלא
 קחכמ איה יכ ףיגה לא םדיק שובלה יכ רכששיל ןולובז
 תילח״ת ה*לףדיצתםרכמ'רבחמאו •םינפבמףיגהו
 גיהנתאי היניממב היל ליבס ץראה םפיאיןזהלידמןול
 םופכ ןיריקפכ'גהגתאלי היל אשמשל היתיגמ םופכ היכ
 היל עישוי 'ה עישית המהבו םדא היב םייקתא 'יתיער

 טוחשיז הילע טילש אלד מה*סמ היל עישוי הליזגז דושמ
 והיאר יתוא ן יכילשת בלכל היב רמתאר םיגפ ןיכסב היל
 יאמ דאמ ת!ממ ימ םיגפ ןיכס תטיחש שנועו •׳וכות׳ם
 שיאה בל דרחי דאמ המי םינושארה ירברב ראבתנ רשאכ
 אלש הלא םיתש וינפ תמועל ומישב ימיקממ רתיו ילארשיה
 סיכ יילע ריבעל תאז םג ףאו םיתמה תייחתב ישפנ היחת
 םירי קיזחהל בושל בל ןתיי םוגפ ןיכסכ טחשהל הלערתה

 ןימאי סהמע רימת קברהלז ומש יבשומו'ה יארי תיפי
 ירבועו םימכחה לא םדאה ברקתיש המ יפכ יכ םילבוקמה
 קבדתי םא יכ םייחצנה םייחה דוסב קבדתמ איה ןכ 'ה
 הישעה םלוע היזה םשבש ה יסב קבדתי איקמ יראתב
 םליע היוהד ו ריסב קכדתי הנשמ יראתב קברתיסאו
 ׳ה *הסב קבדתי איומלת יראמב קכדתי םאו הריציה
 'י דוסב קביתי הלבק יראמב קביתי םאו האחכה סציעד

 • ותמכחמ סיבחמ יישעמ זיהיש דכלכי תילינאד
 לסי הרות ידמיל ירי קיזחמה הזכ שיא ןן^ןךן
 ידכמ רתיי ףא ןתמיאשמבו׳כאלמכ קוסעל
 אציי אדריטה ינפמ םיתע עובקל לכוי אל םא ףאי ותסנרפ
 ךתאצב ןיליבז חמש רמאנ זילע יכ תיכרעו תירחש ש׳קב
 •תתלל ךירצ איה היה ןישיריקד ק׳פ ש׳תל המח הז ייהו

 רתיי אליממ ינכי םהינשל תגשמ ירי ןיאו דומלל ןב ול שיו
 אוהש העשכ פ׳כעז הזה רבדה ןכ * ול םדוק ונב ינממ
 יתגשהו זחכ יפכ׳זתליי לטכהל יאשר וניא !יקסעמ יונפ

 רימ^ל ינבייחמו ליאוה רמול רישעה יבבלכ ךרבתי אל תימי
 הריתה ידמיל ידי קיזחהל ךירנ יניניא יאנפה תיתעב
 םשב אחא יבר ן ׳רמאנ ילאפ ימלשחיב חמאהזלעז
 היהו השעז ימשו דמילי דמל ימא אייח ר׳כ םוחנת 'ר
 רחא ללכב אוה ירה קיזחה אלי קיזחהל חיכ קפס
 אלו רמל אל ימא אבא ר״ב אייח יבר םסכ הימרי ר
 קיזחהל זריכ קיפיס היה אלו השע אלו רמש אלו דתיל

 ז גב תכש הממ ןציכתת רשא׳חביה ירמיח ןמ רכו • ךחב ללככ יזה קדחהו
 היהת אלשו אתמש זב םרח זבש רייאב יאקד
 תשרפ יהוזכ ןכו 'מגכ 'זנכ םיתמה תייחתב יל היחת
 םיאפר תכ ןיהנמ רחו בר ברע ינימ ה םש ונמ תישארב
 ןאפרתמי א בשייל ושר ןול תיאי אקחודב לארשיל ןיזחי םא
 לארשיל אדיקפ יתייד אגמזב ומיקי לב םיאפר * זהיינימ
 ןזזתי םא ורמא הזז כ*ע ימל רכז לכ דבאת!ן יהכ ימתא
 יכז לכ יבאתו םבאכ לדגי יכ ז׳קז שיכ אקחחב לארשיל
 םג ףאו • הריתה ישפות דיב קיזחהלמ םהידי תיפרהכ ימל
 תרגיא םיגפ ןיכסב מ'ס היל טיחשר ונרמא רשא
 םינוציחה לכ יילע טילשהל הלבנכ ואמטל תכסכיסמי
 הנהמ יניאש לכקלח׳פב חמאדיעי ןניבזשי אנמחר
 הניפסה׳פב ןכי םליעל הכיב ןמיס האחוניא ויסכנמ ח״ת
 תיאלתתמ זיהעב ח׳תכ תירצ ויניעש ימ לכ ורמא

 י ב״הענ ןשע
 לש םנוממש םרוגש לארשי תיללכל באכה לדע *ךןמ
 לחאש ומכ םיסמבו תיינזנראכ הלכי ךליה \׳רשי
 התימ תיל הארמב אתילגבולז ךתולעהב תשרפ ח״יכ
 ן יהב ןחאתשאד םידיתע ןיליחו תמכ בישח ינעו יציעאלא
 אתירוא־מ סה םיפרנ םיפרנ םתא םיפרנ ןיהכ םייקתי
 ליח ישנאו אתיריא חאמ םע וביט דבעמל םה םיפרצ

 סמה רבוכב םה םיפרנו ינצחי אלו ריעל ריעמ םיבבוסמ
 לע הריכעה דבכת אר ןיגב וביט ןירבע אלו !היילע
 ירבדכ יעשי.אלו זהיילע סמה רבוכר הב ושעיי םישצאה
 אלר ןיגב זהיילע סמה 'בוכר ןירמאו ןירקשמ ןיניאד רקס

 .י והילילמכ ן ירקשמ ן !רבעי
 דאמ ברה שנועכ וגילפה חלשיו תשרפ ר
 תילגה דביכו תילגה תסידא םיזגפ
 יעלר ןאמו איעק ףר ליז לארשימ הרית חכתשתשי רמה
 ליטאד ןאמ חכתשא אלי היל ןימכד ןאמ תילי אתיירואב
 אחכתשמ אק אתייר׳א אר לע אפקתתאל היסיכל יאלמ
 אמיי לכ אתיחיאד אפקית שלחתאי אידז ארד לככ
 וכלמי ןיבמסד המ לע הכ ןאעלר ןמיאל תילד ןיגב אמייי
 אבוח םירג המכ דח את אמיי אמיי לככ ףקתתא אבייח
 ןוניא תיאי אקרב ׳תייריאל ךימסאר ןאמ תילד ןינבד חד
 תילד איההל אפקתתאל ןימרגז ןישלח (ה״נ׳יפ)ןיכמס
 םיה1!'ה רקאין ־דגאו חתפ !היילע מ־יקל ן ילגרו ןיקוש היל

 לא



 0 ח־תל קדחכ ןיאשכ לחנ שנוע ג קרפ
 בזזיג לע המהבה לכמ התא יחא תאז׳ישע יכ שחנה לא
 זצינקו הילח ןיכמכ ורכ/י/יאד ךלת ךנוחג לע יאמ ןלמ
 ןאעב אל לארשי דכ סיאקד תמ לע היל תילז יזלגד
 ׳תייקל ן יקושו קכתסהיל ןיכהי ןוכיא 'מירזאל היל אכמסל
 'ההב בחתא 'יכחו׳ ותיקע החכ ׳זחאמ והכ אפקממאלז
 עדי הוה זהיא אהד בקעיד הילכקל שחנ ביכדד איליל
 אלק ןייסכ יאיזשע ידי םידיהו בקעי לוק ליקהבימכד
 ןירטס לכל לכתנאכ״גבזשעידי סיריהו ןחככקעח
 ףיקמ היל אמחז הילק אקספאלל בקעיל היל אשאכאל
 ('דומילמ ח״מ קיספהל)ול ליכי אל יכ אדיו ןחכ׳זכו 'לככ
 ןייכ רמא הילבקל סכחעיאד וכרי ףככ עגיו דיק דכע הת
 ןחכו ףקממא אל אמי״י׳א דימ אמייי׳אד ןיכמס חבמאד
 ?שע חי סחיהו בקעי ל וק לוקה ןוהובא ימאד המסייקמי
 ךראזצ לעמ ולוע מקיפ> דיימ רשאכ היהו בימכז
 חכמשי אל דכו ילוכו בקעח הילבקל סכחמא ארבו

 ןוהד בקעי לוק לוק אהי אל ןחכ אמיייואל ןימסדןאמ
 י כ״ע ׳וכי ושעחיסחי

 להקה יגיהנתלי םע ׳רישעל שי הלא לכ לע *3
 לע הלמוחל םהיניע חוקפל םהישארלו םיאבג הז

 םמואל טרפכו םדימילב חילצהל וליחמהש םידיתלמה
 םהיאור לכש דע ןויעבו דומלב הכוט הגרדמל ?עיגהש
 קפס ילכ דומלכ ודימתי םאשו 'ה ךרב ערז םה יכ םזריב׳
 תואריה ירומ םינוכמ םימכח הרומכ סילזדג םישנא ויה•
 םהב ׳ארנו רכנש המ דבלמ לשא םמואל לכה לעו לארשיב
 השזדקו׳רהט ינמיס םהב ?ארנ דוע יאדוב הרומכ וחילציש
 קר רטנקל 'ידמול סניאז׳דאה לכ הז יכ סימש תארי ינמיסו
 תייצמב ןיקדקדמי הלפתבו ש׳קכ סחיהז סהו המשל
 'צויכו ז\?לע אנל וכימס ןח ןמ לכ 'זנצילהז׳פגנחה׳ ׳אנושו
 סכממל ןיע תמישו ׳וריהזהו תילדמשהה קזוחהיהי ולאב
 קסעה דימתהל ולכויש םדיב קיזחהל םדעסלו םניכהל
 י ןכשמה יתכרי׳ליעלד ןימייק ץירעהלו רחאהלו הרותב
 רשא המכו התכ !ירשי ימע ינעב האר רבגה
 ?שעו הרותב וקסע םהירוענמו סתינטקמ
 וצופיש יואר היהש םנמז רחבמל ועיגהשכו ?חילצהו

 איצוהל סתניבת יצע ועיגהש תעכ הצלח סהימיניעמ
 ץצקנו ןיעמה שביו סלכשאב םיאתפ עתפ זא תיייפ
 ושקב יכ הריתה ןת שחפל לכ רסוחה םחירכה יכ ןליאה
 לליה לכ רסיזיה די יכ תואיכו םשפנ תא טישיו יקל לכוא
 הרימה ןמ ייחא ובשו וחנאנ םה סג םהילע השקו ךליה
 'תאכ ׳כ ןזהלח 'שנועמ ןלציל אנמחר וניהלא יחאמ לזזנ?
 ׳ילדמשמ׳ניאשכ םישנענ םה םהישארו להקה יגיהנת סא

 אלשכ זשנעיש ןכש לכו ןכש לכ ודמליש תזקונמה לע
 רחבל הריככ תלוספו לכוא שיא םישי יכ בוטה ;הלא לע םניע סוחת

 ןכהצהו לכואה ךילשי ןכ רחאו לכואה זל
 רבדה

 ־יסה םשש תיקמתהו"הרכבה אזה רפסה תיב הזה רבדה
 וחילצי רשא תיקטתהז דדובה אזה ןמזהו תליספו לכוא
 העיה שפנ לעב לכל יוארו תלוספ ראשהו לכואה הה
 ם*רה הז לכב זיוזצ רבכו זילע זעע םישיו לכואה ול רורבל
 שיאל המה מ זדיל אה רמאיו ולשמ אשד ה״ע ונאזנול
 לכ חינהו ץג ט תושעלו תיכ ול תמבל ותבשחמכ הלעש
 יננא תיכה דסיו ןימכ קסעתהו *רשעמו יתייחש יקסע
 םש תשעו ׳והבגו תיכחר תיכה תיתיח הפעז תיזג
 ףציז םירדח ירדחו׳זחווית תיילעו םישילשו םיינש םייתחת
 םיציצו תוריתתי םיבורכ רייצ םילתכבו רששכ חזשמי זראכ
 ינימ לכמ ט עטנו סדרפו ןג ול ךומס השע דועו סיחרפז
 'ח׳ד ימד טעב קסעתנו ןגה תא הקשהו זהקזעיו תונליא
 ןזיכז׳ה ןגב ןגה השענו תינליאה ולדיגש רע סינש
 תא תורקלו תינולחלז םיחתפל תיתלד דימעהל עיגהש
 אל ןגהו טפשמכ םיפעי יא הביזעמו הרקתכ תסה
 ידג ביבס ןגל ץיחו לקוש הבו הנולת קי ־יסח היה
 ׳קסעל בשו הנזעו הכאלמה ןמ אפרתה!ותכשחמ בש זא
 ילבמ תיכה ראשנ רשאכ יהיו הלחמכ רשאכ !תרוחס
 לכ וחמנ םימשג הריש ןויכ רטקמו םיזמ רזמסמיהסחמ
 תיזייחה סגו טקרנ ץעמ תיכב רשא םישעמה לכו םירויצה
 'ואדוזימל היה בזענו חלישת יתויהל תיבה'אשי ולקלקתנ
 ויפקהננק המש זב טלה םילעושו םיבלכה ס ונילי הלילכו
 רמישו ררג ילבמ ןגה ןכו רתיי ברחו ךלוה םויה לכו ילטו
 סגו ושבי םיערז ינימ לכו הש סמימלי רזש חלשמל היה
 ןיאכ הבשנ הזו רכשנ הזו שבי הזז ץצקנ הז תינליאה

 •'ממשדאשת קראה ז החור
 ונמז רחבמכו ׳ריתכ חילצהו השעש ח״מ ןכ
 לכבש קפס ןיא הריתה ןח לטביל ךרצוא
 לכוי אל תייצמה השעמב ףאו עדייש המ חכושו ךלוה םזי
 םילחגה די תחת תאזה הלשכמהו הנזשאדבכ רהו הל
 םהיתיחתקא תיאלוצל ףסב סהיקזשח לכ ישא םע ירישע
 םהילע אהא םהל היא םהל יא תופר םחי קיזחהל ונפ אלו
 ץייזחהלמ תיליס ףתכ ונתנ התה ישאב ומוקי לב םיאפר
 פקתתאל ןימרגו ן ישלח׳ליעלר ןיכמסז 'ריתה ׳שעית דיב

 אכ ןכ לע •רהוזכ ש״מכו״ח ןילגרז קקוש תילד איההל
 'ויהל ליח ינבל ויהו וקזח םכדמלא 'ה תארי יע׳י אכ יחא
 'גתמכ שא שיא הריתה ישפית לע הלמזתל 'זחזקפ׳כיניע
 טיעמי ול לדהו הברי ןל רישעה ול ןתכ ־טא 'ה תכרבכ חי
 ליתה תילגב ה״זעכ ןה יכ לארשימ הרות חכתשת לכל
 םוי םזיו הרתסנ סינטנ תניבו םימכח תמכח הדבא הוה
 יתימ ןיעה םילענ םאו רסחו ךילה תכליה םירפוס תמכח
 רטכנע וסוחוו״ח ירמגל הרות דבאת הטילפה תייאש
 ל!ק סוי םזי ידימו תיכעיתה יןנע ןיכ ללוחתה ךרבתי ימש
 תא יתכרחהש יא ימאל ךרבתי ישדק ן ועממ קשנ הימרכ
 הימי היא ןיב ינכ תא תוילגה!ילכיה תא יתפרשו יתיב



 םיאיבנ םינבל הכוז חיהל קיזחסר-ג קרפ
 ישער ן ׳יכרי ם״זינ ד!סנ זמר 00 ןכרי ש״חנ ןנמיגרתחז ןחלש לעמ !לגש םינכל םהל •ואו ?יגב תא הלגהשבאל >3

 ןיב ס׳ילהא בם1י מ״ת היה בקעיו ׳דיכ שחנ ?תככ זחא ׳יוחה3מ ןיע י3עה3 וניעב היוצמ יז הדמש ןמז 3כו םהיבא
 . רכזנה אצוי רהנ דושב 3חר להא הא3־3הא ן״יההןחת ׳׳זעה ריעצו חינמ אב ?שע הנה אתיירואד ןיכמ/י ךימתלי

 אוהו סי הנכ/ימ ׳מ דוסי יכ ןוכשי םימי ףוחל ןולובז ?הזו חיבחמ הבורמ תללק ןיאש םזי ך3 ןיאו דאמ דע לידגה
 לא םיכלוה םילחגה לכ םשמו הניבד ןוילעה םי ןמ לבקמ םוימ יגל יי א םיערז םיבר םינש המכ הז הזה רמה /יילגכ

 קיזחהש המכ ןכבו םיה ףוח םיארקנ ןיכריה דוסו םיה הסישמל /יאז ה/ייזי ונידימ יכ החכותה םזימ ונל ׳זא ןירה
 םיל דיגנד ןדילעה םי ?מ סימ ךשמ השחקה יכרי ׳זכיראכ ׳ימשכש זניבאל היכב םזרנלו׳יזזובל לארשיו בקעי
 ה/יעי • ןיכשי םימי ףזתל והזי ילטו אצוי יהנו ןי/יתעה וינב ןיאש רזע לכ ויגפל׳חמש ןיאש רהמנהו רמה .תולגה
 .קוינא ןוחל ו״העב םימי ףוחל םש רהוזה ׳יבד ליכשמ ז ׳ ינחלשל ביבס

 .ןיהה בןהש בה״עכ הדמכ ר״זעפ ל״עב ׳רחא :ןלה רשא שיאה יל31

 ';ימשכ איה הז ן יע ןיק/יכ ה /יא׳ירדל /יע סיקסיעל ךית/ימ ודי ץופקל /יאוה העורגה
 ןזר/יב םדוסי קצזהרשא םחזפי הכונח ימי םחינ? בושיו המימתה ז/ירי/יו?גוק דטכצעסותי הר1/יכ
 ןדנאל קיפ הלעמל יאכ/ינש ימכ דוההו חצנה טוסק יכרי יכנאו י/ימדנ יכ יל יזא ימאל רמ לוקב רמרמתיו ינעה לע
 םישוע המה רשא ותכאלממ שיא שיא תי צילו דיתעלו ׳ופי םחי קיזחהל דובכו ישוע םיהלא יננח יכ "תירמ הרמ
 ולפני ולשכ םיכר המה סג הריתה ׳ספיתז חשעב רישעה ץפקלמ יתוגוסנ אל דוחא יכנאו ?תייתנ םיגוהה ׳ה ידבע
 ןאעלד ןזניאל תילז דימלת יפמ הכלה סענזמנ הז םגפכ ידבש לע ♦ל יוא ףסכ יתזח/ימא תואלמל די לע ץבקלו די
 ואצמי אלו ׳ה לבד תא שקבל וטטושי ןיכססד המ לע הב סישדקה לע ס״ישלח יתלטה דשא יתפרח /יא ךיליא הנא
 יתלבה ןיעכמ תז עשפ ןיעכ ר/יזי ןישלמ ןיכמס ןיניאז עשרה ושע ריעשה חכ יתלבגהו סחזמעה ינש זעטז ןי>
 דמולה קלח קרפב זלמא הז לע רסא דע ונוממב קיזחמ ש׳חני ש״חנ אוהו סיקישה לעו םיכרכה לע דדועתהלו םיקל
 תלכי תיכה הז ב 'ה יכד ׳כ ללככ הדמלמ יניאו הרית דאמ 13 חש ימה ׳כ ר״ככה ןורחאהו ׳ה ׳ייחכ שדקה סעב

 זהעב 1ל שיד אתיירואד ן יכמס ךמו/יה תמועל היל׳עטהו ןבכו יתאטחו יעשפ ןזעב רהמנהו רמה תולגה ןרוא לע
 ןדיעכ תיכה וכפהב ןכו ׳ונכ ןיהה ב דוסב ב׳העב יל שי 13 ידסח אילפי זיתיקדצ לככ ׳ה יגפל ושפנ תא ןיפש•
 ת׳ת לטבל םינושארה םידיסח גהנמי • י״ח ב״העכ תינד הערה וכרדמ בושי סא והצריו הולא לא יתעי זילע רפכל
 $ש עלקמ/יו סיד^מלעיה סדצכתסעמהל הכונח ריי תכ זדי ח.חפ> חותפו .ת&לאטללא ^תנ רשא םזיה ןח

 ומל רכחי רשא םרוסחמ ח םקיזחהל םינויבאה ןכר תיכ ׳רותה ישפיתל ידהו ׳ טככ ךומתלו ןויבאו ינע די קיתהל
 לטבהל םימיה ראשכ וכרטצי לכל שטלל דגבו לוכאל םחל איה םייח ץע ש׳מכ ׳ולשהו םייחה ותלואג חכ אצמי ןכבו
 ויזחתהלתיקונתה ידמלמ לע ריהזהלו אתיח1א ימגתפמ תשרפדהוזכ וראיב רשאכ רשואמ היכמותו תכ םיקיזזיתל
 ׳ישלח ליטהל סג סימש תכאלמ ןתכאלמב ׳ינמאנ תויהלו ןיליא היכמות ןאמ ישזאמ היכמיתי כ״ע ג״נ ףד ערוצמ
 ׳תח ילוחב םנחלש לע םיקיזחמ זיהי ימו ימ םע חישע לע וייכסתי׳יחקואד המכ ח״ת לש ןסיכל ׳אלמ ןיליטןת ןוכיא
 םיקסעתמ ויההז לכו סתיכ ינכמ ׳אכ הלותה ישפית ישיאמ ייקתלא רשואמ הינימ ןיקפחינמיהמ יאיבנל יכז
 לע םישענו'ידכו נ םימיש דימאה סעטמיתזט ולא םימיכ ופוס דעו ?שאימ אתיירואל ן'סמת ןמיא ושארמ אלא
 ינאו " ןישלחד ןיבמס ןמיאד ןזע ןקתל שזשק יכמס ןחת יתכסנ ׳לועמ ביתכד שאר חקאד אלכד אשיר אד ישארמ
 לע ריזחל הכונח ימי ׳זימ םזי םוי םיאצוי ינייה י״דנ ילומ םע אפוגו אפיג לכל אשיי והיאד החכחאד שאיי שארמ
 הרותכ םחמילה חי קיזחהל םהמ תזכגל ינייכמ שיא לכ א״דכ ה׳יכמיתי ן׳יטס תישד אתויס דע היכ טשפתא
 • טושק יכמס ןייתל ליחו זוזע תתל ימש ׳בשוח!׳ה ׳איי ימכח חימלת לשןסיכל ןילישמד ןוניאד שש ידומע זיקמ

 ׳ימיה לכ לארשי ישיאמ ׳א לכ לע בייחה לפנ הלא לכ לע יכ לכי אפזגד אמזיס דע אשירמ אתיחואל .ןיכמת ןוכיא
 ןנוחל חי שיא חותפל הזה ןמזכו הלאה םימיב רתייכז ןיזח/ייד ןינבל. יכזו ךמתאי איילת היכ את׳כמיהת
 ׳כ/ימכ שיא'החיב קיזחהלו הדותהישפי/ימ'ינויבאו יינע - ינמיהמ יאיבנל
 ליטה רשאמ ןוקתל לכוי !לתיי־עמי ותליאגחכאנמיח♦ אחזתמ דיגנד רהכהךשימ הזחי לעיכ

 • ץ״לא ידסומ סיכת׳יאכ םישלח ןמ הפילקה דישהכ תטלמה םע אדיחיל

 תימוקמ המככ גהנמה טשפתנ םעטה הזמו אצמנו 'ידוחייה לכ את׳נמיהמ אילתיכד רמא הזז סיכריה
 םע הכונחב ןברל תינ־ס םיכילומ ׳יקינתהש תעיגנ ףקתתמ אתיירוא? אתיירואד ןיכמסב ךזמתב ׳ב
 רקיע ן בא ס הב םיחתפה לע םחו ןח םיינע םגו תינמ רתי ׳איבנמ האובנה רוא הסכמה םשמ לטכ ושע אזהשתנה
 קחתהל ךירצ |ר/יזיבז • רימאכ הרית יינעל איה תוכמה ןיכת הזבי סיאטנ םינכל הכוז הדמ דגנכ הדמ ןכל טמק
 זיהלא ינפל /ימדלו רותעל .הלא לכ לע לארשי .שיא לכ ס׳להיא בשיי סת שיא בקע"/ דיצ עדוי שיא ושע יהיו שמ

 ותתכ ןנמיגלתמז



 י

 אס זג״וצג סגפ קקת ג קרפ

 ןקתל סיתפשב אטבל ת״ת יקסעל וז הקדצ תיצמ זתתכ
 סי׳דוקפה לע רבועה ל״כ הלעתל םינוילעב סימעמ
 זיה ז׳רנ ירזת1 • ןימאי ת׳עריכ סיכ״יכז שזסק יכמס ןיל/י
 םימיה 3כ הרז/יה יקדזימל הקרהה השעמב שיש דמיא
 יא הז לזנלגב םגפש ימל ן יקימ הכינח ימיב למו יב ז
 /ישרפ רהוזכ ד;מאה םעטמ אוהז זב׳שנכדזיא לוגלגב

 'דנר א/יזדמ/יסא לארשי /יסנכר חיטנ ל״ו 'ק ףד חלשב

 '/י׳רמת&א חצצר !ריענ החפשר אתורמ/יסא קידכד חיטנ
 ןאכ דע הנדר א/יחמתסא רזהר חיטנ ז׳עע /יבד
 ןכשמה י/י״כריל יי /יונמב תזמיצעתו חע /י/יב ןכבז
 !עשפ ןזעב םהב םגפ רשאמ סתליפאז סכשתמ ייא׳
 יוא ןיכשי ןיד וז א־ה ןכא סזלשז סח םרואמ ךישחהו
 יד ׳תילב /יגהל הכינח ימי 'זימ םזי םוי םי/יע עובקב
 רשא סיבי/יכב ז םיאיבנבו הרז/טש שדק יארקמב'ק

 'יכזק/טי רהוזכ הנחזיאל סגו סד׳סי קנזה /יו׳אכנה דיסב
 יכרי ןיר/י רזההז תצנה דיסב סב םיאצמנה םירמאמב .
 םיריאמ ן/יאידק ריסב רשא סידזזפמ /יומ׳קמב טושיק
 הז קלחכ ךי/יעדוה רשאכ הלעמל ן הי/יזרמ םיריהזמ׳
 היה רשאמ י/ילואגירכ שיא לכ אצמי ןכבו םימעפ המב

 דמה /יולג ןיראהז יהלשד יכרכ יכה לע םישלח ליטמ
 לעו םיכרכה לע סזקי איבלכ ליעשה ריבגהב רהמנהו
 םיבהאנה/יזפר םידי קיזחהלמ ודי קפק ןיעב םיקשה
 רהוז ה רפסב הלעמל רימאכ הדלת לס הינב םימיענהו
 םגפ רשאמ /יאז סג ףאז ט׳חי לע עלינ א1הו ד׳סב
 ׳זנזעב וא םולשו םח זג שנב דחא לוגלגב זא הז לוגלגב
 ןיעכ סידזקח המהז זלפנז זלשכ סיבי ישא סילחח
 סגוועשפןזעיב אצמי אלש ןזע ןל ןיאש ז׳גשנ ילעיב
 ס/ימגחו /יוניעה לכ יטרפ ונראיבס ימכ י/ימ גיד
 שיא לכ םישי הלאלכלע! סש ןייע ןיע ידמחמ רעסב
 רדסכ ולא םימי הכימשב ול טלפמ שיחי 1בל /יא בבלנה
 ורשיע יפל רישעה הכינ טימממ שירפי ה3ח/י הזה
 םוי הרי/י יינעל /י/יל /יחא הטחפ זליפאותכ יפל לדהז
 יהוזכו סיבי/יככז םיאיבנבו הרי/יב הגהי ןכ רזיאי םוי

 • ומייב םזי רבד םיקלח 'חל םיקלחנ התהז הזה רדסכ
 ףככ דע'וכי ידבל בקעי ד/זזיז חלש יז תשרפ הרות
 ןילסז יחיו /ישדפבל השפה דיגב בקעי ןדי

 /יאזז /ישרפבז ילוכז דכזע סמל יהיו דע 'יכו סדחי ףיחל
 ןייעו)ליח ינימט ינופשו רע וכי ול רדה חיש ריכב הכרבה

 (• ב״ע ףר ׳ינזק/יב ש״קכ ה׳נסאר יינרק דוסב

 דע יליכי ךלמה חלשח׳ז׳א םיכלמ
 ילסי ינגל י/יאב 'ה 'יס םירישה ריש םיבותכ • סי׳דימג־ה /יכא3מ ס־ת״ו

 יקפא רזס םשי)שש ידומע ייקש דע
 יבוש 'ז 'יסבו ש׳ע א״ע ח׳ס מ*חא רהוזב ש׳מכ ה״נ סימ
 ס׳יטהר.ר;ס )'וכי ןל יתנפצ יד!ד דע׳טותיתלישה יעיש

 תי/יקשז ינש קלח

 ןי״כדי יקזמח דוסו סיציק/יב ש״מב ה׳נ סימה תי/יקשז
 ש״מכדטגןרילעדוסטיכ)ה״מ'יס םילהת • עדונכ

 םיה1ז ד זס ח׳ק 'יס (א׳ס חלשב רהזזכ
 'יס ('ה ארקיז רהזזכ׳זנכ ןיפצ י/יכרי דיסו ) הי/יטמראב

 'ב רוס ןתיב יתכריב היליפ ןפגכ ןתשא רוס ובש ) ח׳כק

 לע גודע/י ליאכ ב׳מ 'יסו הילע 'יצבורה ןאצ ירדע
 :סימ יק׳יפא

 וארנ סינצנה ח/יפ ש׳ר 'א ףד /יישארכ /ישרפ ר ת!!*
 'ז ףדבו בהז םיכחב 'ב תישעו רע 'טו ןראב
 3ע אייסרזכ׳ח ףד רע׳וכז חתפ אייח ׳ל תישארבב״ע

 ז ד יהנ אנינת׳א ד;מע ףיס א׳כ ףדבז • תיאי אקדכ אמייק
 תשלפבז אתינמיהקד אזרב א״ע ב״כ ףר דע ילסז ליזאד
 זאכז ב׳ע רע 'סז בקעי זל חקיו א״עב׳סק ףד ת׳ס אציז
 תשקה הארקב חתפ ס׳ד ב״ע ע״ק ףד חלשיי ׳פכו היקלוח
 ס׳ר ףר יחיו תסרפבזדסכז רשיע הלאמשב א׳עקףררע
 א׳ע ב׳מר ףר דע׳טזבקעיד היקלוח האבו ח״תב׳ע

 ׳ יב חכ םינש תישעז המחת תשרפ הרות ב םוי • יתאד אמלער ידיגנ
 םיארקנש ה'נ רסכ )לארשי ינב \ז דע טז
 ואידק/לא ה״נ ו*לר ףר מ ר סחנפ רהוזב ש׳מכ םיכורכ

 ( • םיכחב

 יצע םיכחב׳ב ריבדכ שג:ו ו א םיכלמ םיאיבנ
 ס׳צ׳יסז העיפוה ס׳כולכה בשוי'פ ׳יס 0י7הת • םינש ׳1 זהנביז רע זפז /

 ח״ס׳יסז 'סז קאה ט1נת םיכחב בשוי
 ףד הליחת תשרפ רהזזב ןייעי ) טי תסיעכ בבחל יל ס

 בוט לכשר אזרכ )'טז ה הדיא היוללה א׳יק׳יסוה׳סק
 " ׳מ ףר תישארב רהיז ןייע סהישזע לכל

 סא רמאיי ב׳ע ס:ףד חלשב תשלפ ל 11^31
 ׳פבו יל וניזק הז א׳ע ח״ס רע׳טזעזמש
 א״ע ה'ק ףד דע 'זבו התא הרזא• ב״ער׳ק ףד םיטפשמ
 םיד ה ועמש רמאי חתפ ב׳ע ט״ק ףדכ1 לכותו 'ישנא םעז
 דתייז ב״ע א״יק ףרבי קרבמב ףיקת א״ע י׳ק ףר דע ׳ונו
 תשלפבו אמלער וביט לכ׳ארמעכ׳יקרעחבלבקעי
 ב״ע ף© דע ׳וכז קניא קעיקר׳זא׳עא׳סקףרהתחת
 ביתכ אנאת ב״ע ה׳עק ףדבו ארכזעריכעד ןאמ ש׳כ

 .!החלע םיאקד ז׳עק רע רדמ ימ

 םישרקה תא תישעו המחת תשרפ הד:ת ג םוי
 תאיב רע׳טיתרנתנשב׳ז׳יסהיעסי םיאיבנ • דהכ תאיה רשא רע 'ונז

 עשיהבז יניע ואר תי׳אכצ׳ה ךלמה
 הירכזבו המדא םיאיבנה דיבו דע׳ טזתיאבנת יה1ן׳הו ב׳י

 • הדשב בשע שיאל דע׳טז ןחצבל ט יש ׳ס

 י״מ׳יסו׳ם1 ןלמ איה /*אבנ׳ה ר׳כ סילולת
 'וכז 16 1
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 יריסיל ג קרפ

 • ר׳פ ,׳סז ט״ג ,יס)

 אלכיה א״ע ה׳מר ףד ידיקפ תשרפ "1/11? 31
 עדונכ ה׳נכ םדיסש אניינתי האמרק
 וכירטצאי ב׳ע זנל ףד סשז יתאד מלעבז א׳ע ח׳מיףד דע
 ןת/> זנצראז ח׳נר ףד רע 'יכו אתינמיהמד אזרד לארסי
 אורב ז״כרףיס דע 'טז ףלאהתאי ב'ע ו״כר ףדבו הלטי

 - האלע

 'טי ינכי תשחכ רויכ תישע י אשת יכ תשרפ ד םוי
 יכמס ןירת ןיילכ ןילת ינכי רויכד עדונכ )

 (• ב״ע ב׳ע ףד םינזקתכ ש׳מכ טישק

 תאנק רע ,וכי הדועת ריצ׳ח היעשי 0יאי 33
 דוס ןייעו) תאז השעת תיאבצ ,ה
 תרמאו ב״י׳יסבי ('ן־ףד רמי להיזב הד״ועתזה׳רית
 העושיה יניעמ דס ן ייעו (1רשי שודק דע 'וכו איהה רייכ
 ןישל יל ןתנ סיזילא ינדא 'ן 'יסכי(כ'עב'יר קלב רהוזב

 לוקו הדות דע ('ס ףד תימ ירחא רהוז ןייע )םידומיל
 " הרמז .

 רשא׳ח 'יסז ח״צנ ינימיכ תימיענ ו״י 'יס 0* 7/171
 החל ד״ע 'יסי םיתשה לע ך׳דוה הנת
 רדהו דזה ,וכז ךזעב 'ה א׳כ ,יסו 'וכז ח׳צנל תחנז סיהלא

 • !ילע הישת

 'וכי חתפ אבא יבר ,ה ףד ארקיי תשרפ "1^1131
 א׳ר׳א א׳י ףדו ןיקלס ןיליא ןילימ דע
 חתפ ה״כ ףד םש ידיבכ תא יארו כ ד׳מע דע ,וכז רמא
 חתפ א׳עה׳לףדזצתשרכ • השרפה ףיס דע אייח יבר
 תשלפ השרפה ףיס דע ׳וכו ךיפב ירבד םישאו רמאו א׳י
 ף!ס דע 'רפכה לע הארא ןנעכ יכ א״ע ט״נ ףד תימ ירחא
 ףרו ה׳כ דוס הה׳לז ברה ,יפכ םיבורכה דזכ אוה דומעה
 אליעל א״ע ח*כ ףר דע 'טז םילחנה לכ חתפ ש״ר ב׳ע ז 'נ
 הארתי דע 'וכז רתאו היקזח יבר ח,חפ כ״ע ,ס ףדו את ח?

 :תודיחב אלו
 דע ילסו םישרקה תא שעיז להקיו תשרפ /! 01*

 • תשחנ ,ה םהינדאו

 דע ילטותיקדצךליה ג׳ל ,׳ס היעשי 0*א*3ג
 קיקבחל הלפת 'ג קוקבח • ןזע אשנ

 • יתוציגנב ח׳ננמל דע ,יכ!וד!ה סימש הסכ 'וכז
 ןמיסו ׳וכז חצנ ינחכשת ,ה הכא דע ג׳י 0*1/171

 • תשכל רדהו דזה ר׳קז ג׳ק

 אבא 'ר ב״ע זס ףד תימ ייחא תשרפ 1111101
 דע אנתיהמ איער םע 'זבו ביתי הזה
 כ״ע שיר ג״נ ףד ערו• מ תשרפבו קדצו קידצ א'ע ח״ס ףר
 ,ק ףד רימא תשרפ ינמיהמ יאיבנל דע ילוכו שנ רכ ח׳ת
 ףדו סוס םלשב יהיו ד:מעה ףוס דע יליכו ביתי הזה ח׳ר
 ו״צ ףדו אמוי- לכב דע תיאבצ ה שודק שחקד אזר ח ע ג״צ

 • רשיאמ היכמית!דעי 'וכז הל חיש חתפ ית כ י ע

 םוי

 01911126011כ'/ 000916

 ל

 הכונח 'םי ־חל ־ה
 רע ,ובו ןיראה תא לאלצב שעיז להקיו תשרכ וי םוי

 • סיבחכה ינפ ויה

 ילטו הנבלה רזא היהנ ,ל ןמיס היעשי 0*6^*33
 דע ילוכו וליק ר׳וה תא 'ה עימשהו
 תיזכ יהיו דע לארשי הכזש ר״י עשיהבי סכ םחלנ הפונת

 •ןונבלכ ול חירו ודוה
 וארק'הל ורוה ז״י'יס'א םימיה ירכד םיבותכ
 ךרביו ט״כ ימכו הל ללהו דע ימשכ

 • ךתראפת םשל סיל להמי דע דוד
 זהיא חתפ א׳עי ט״עק :ףד קלכ תשרפ ר ?1101
 ךירכ א׳רא ב״ע דע םיגירש ג ןפגבו
 11? אכא יכדו ח׳ר איע ג״צק ףד םש אכה ימדשד אנמחר

 סחנפ תשרפבו ןירת ןמ ןמיא ה׳נומא כ'ע דע ילזכ1 ילזא
 אתניכש ימק ןילימ אשדחל סוק א׳ר א׳עג״כרףד מ'י
 איער חתפ א׳עו׳לרףדסשואיימיפידרדסישמב׳עדע
 ר׳תר םשו דח אדזחיכ תדחאתא 'ג רימע דע׳נמיהמ
 זהייניכ אשרפתאל דע ילטו האמדק ארסחבז א״ע
 ׳ט!בהזמ םידמחנה ב״ע ה״צר ףד וניזאה תשרפבו

 1 • ב״ע ו״צר ףד ף!ס רע
 דע׳וכותשחנ רויכה תא שעיו להקיו תשרפ ?01*

 :השרפה ףס

 דע ילטו יניע אשאו בושאו'ו הירכו םיאיבנ
 ולאש י יסבוסכיהלא ה לוקב ועמשת

 *ה םאנטלהתיימשבודע׳וכורטמ׳המ
 שדח ריש׳הל זריש ייצ ןמיס םילהת םיבותכ
 ה מ!י יסו יכחינפל ר דהו ר וה טז

 • םימשו ץרא לע חזה ח׳מק ׳יסו טו ןדוה דובכ רדה

 דע ילסו םירטג םידיסח ב׳ע׳אףד 0*314211
 - ילטו קאה ימע לב וארו א׳ע 'ג ףד י

 1 חצנ ןינרמ תלת (כ'ע 'טשוק סופדבו ) א״ע ,ט;ףדבו

 ר״כ ףדבו • דוה הינימ ליטנדב״עףס דע ילוכו דוהו
 ב״עהכ ףד דע ילטו חצנב אעיכש (ב״ע ת';)
 ט׳כ (ב׳ע ג׳ל) ףדבו •הכ ןיגגחתמ ןיגחלכד
 םיכחהל ה גורהא״ע א׳ל רע ילוכו יכהרא ג״עז ב׳ע

 ! הרפ ינרק א״ע ( ב״ע ח׳מ ) כ*מ ףיכו • סירדי
 הנ׳כמי ג׳מ ףד רע ילטו טושק יאיבנ ירת ןיניאר ךבגל

 • דוהו חצנ םיאיבנ

 ; ןושארה םרחב יהיו ידוקפ תשרכ הרית 0 01*
 • השרפה ףוס דע ׳טו

 , םיאיבנה תאירק רדסכ ארקי הו סייכ םיאיבנ
 ז סינזשארסיקוספ השלש תיעטש לילכ

 ד,סם םעטמ סיביתככ ןכו איבנו איככ ל:מ םינורחאו
 • םיאיבנה תקיני סכמ רשא דוהו חצנכ סה םיאיבנה

 דוסב ספא הצרי שיאה י״קושב אל יכ.םלמע סיבי תכו
 •סהמע קידצה

 םיגוקתב־ן

 י



 סכ *ה ידוסיל דוכלל הלפת ג קרפ
 א״ל) א״עולףדט״יןוקמםיי 00131151
 ינודפר כ'ע ח׳ל ףד דע (א״ע י
 ף© ח׳נ )ןוקייבו טושקיכמס ןירמ ןיניא ןיליאסיחופמכ
 אמיעצמאד אדומע ?היא הלבק 3עכ ב'ע ן ףד א*כ (א׳ע
 ףדכז קוספ ףיס זהיא אדי ןזקמה ףיס דע ילטו
 ילס) םיהלא ב3 זהיא ריעז א״ע ז״ס (א״ע זיס)

 א'עףד וב (כ״ע ב״י) ןיקמאז • ןיקימה ף© דע
 טושק יכתס ןירמ ןיירש ן יהכ דעב׳ע ג׳ע ףד דע
 ג״ע ףד דע י3זבז סיה3א אד יזנכ א׳ע ד׳ע ףדכ?
 ג׳ל קקמכז • טושק יאיבנ ןיר/י ןילימ מי״אכצ דע א׳ע
 דע א׳ע ת״ק דע מיקצומ׳זז׳ז ג״עז״קףדבז •13□

 • עדיקמשא האממ אמיאכ
 עובקל זזיעמכ קיזחי/יא? השעי שונא
 עוקשל ןוצר יקי י3א סימ□ םימע
 הדימ הביבח יכ ויניע חקפי הז רדס 3או ס״׳רותילכ
 ם'יאיבנ3 עיפשמ סיניא בחב ז/ימעמ ;יא ן קער3 המעשב
 ןטב מיכצלז ה3עמ3 סמראפמ זיעכ ורידאי? וצירעיו
 םישי יכ .תאז סנ ףאו העשרה 3וכג 3ש ךרי 3יפנ3ו
 לכמימיקמ המכב םיניקתכ אבש המט33עשיא3כ
 ה'ור ?היא מרזחמאד ה3יד ךרי והיאד ד״זה אד ה״וד סייה
 'יאהל׳החימיל ז וענ הז ממיעל י3טו האשמח ף3אב

 הלגמי ןכבו בקעי ןרי ףככ עגנ יכ זמכשזימ דוהה
 הרפ ינרק ר!ס חצנה זועו דוהה רסכ דרה הארייו
 םינוקמכ ש״קכ ן־יא יספא וידחי חגני סיקע סהב
 וידחי חגני סימעסהב רוהו חצנ הרפ ינרק דועו ב*ת ףד
 יאיבנ ןירמ ן וניאד ךבג3הרפ ינרק רמאנ סשוי3טו
 העושי ןרק חיקצמו דחל ןרק חיקצמ רממא והיי3ע טושק
 ה3א 3כ 3עו ועש זעש/י םיכרב 3עו רקאנ הז ד© 3עז ׳3 זבו
 3ע ה3אה סימיה ברקכ מ!צרלו רימעל 03 המיאי
 יכ ןנחוי ןב ?היעיעימ תיכז ונמא ףרנ3> מאו 3כ
 ןקמנכ׳ע יכ חי 3עו3א סימי 'חכ הז דיה ןקמנ
 במכש ומכ דוהה מנרב םידומב םיסנה 3ע חסינ

 • ליז ברה

 'ירכדה יטרפ לכ׳ללזכ׳לפמ חסונ ימנקמ י
 םח ד;מי3ה רדס רחא הפשב ורימעי ה3אה
 3'נה רדסב מינה3 'א ס;י ועבקי סא יא הכינח יקי 'חק סוי

 • הראומ הזו דחאכ ז3ט
 יה3א טימכא יה3אז וניה3א 'הךינפ3מןזצר *ן*ךו
 השעמ מיכזכש םיבורכה בשוי מ*ואבנה
 םיבומכז םיאיבנ הרימ יק ©פ 3כ מיכזבי הקדצה
 םדוסי קציה 'ה יד*)מי3 דוסכ רשא הקכח מימו3עמי
 סהימזימיאז סהימסימ מטזכו םויה סב זנדמ3 רשא
 מ'יב םהב םיפרוצמה מ!תשהו םהימעטו סהימידיקנו
 ןיצר! םימחר מע המע אהמש מיכימ יפז3יחז מ״סו
 הלוע היהי! ךדובכ אסכ ינפל חור מזינ !:חומל מ יה3
 ךינפ3 ב וי

 מיריאמל ויהו םהימימ!3עמ רוס ונגשה ו3יאכ ךינפל
 ס3ט סימש זפיערי ן־״רא ידסוק ם׳ינמיאה ז *עטו ן׳יכיב
 ינזאמ ם׳ידזקפה 3ע 'בועה ל׳כ יקהמ׳ימקשב סי׳טהרב
 ה3עמ3 'יפנכ ישרופ ם׳יבזרכה ויהו קדצ י3זי םיקחשו קדצ
 3א ויחא 3אשיא םהינפו מריפכה3ע םהיפנכב םיככוס

 • ׳ יבחכה ינפ ויהי .תרופכה

 העושי עפש 3ארשי י״נב טי3ע עפסזי םשמו
 מוירעב ונמגפ חו3ס3ו 3וחק3 םימחרו
 חצנ מחואמ טכשחהז רחא 3וג3גכ וא הז 3וג3גכ ז״גשנ
 סירחא3 ממב דוהה דטכ רדה מחזאמו רקשי א3 3ארשי
 דע םיריהזמו םיקירבמ הושעי רדהו דזה המע ונידוה
 א3ו זנמגפ רשא םג ףאו •קדצ ו3זי םיקחשו אי3פה3
 ?נ3סהו • הרומ ינב יינע מיפרסידי ונכממי ונקזחה

 זנרבגהז יה3שד ןנברד יכרב טישקיכמס ן ירמכ םישלח
 3עי םיכרכה 3ע שחני שחנ אוהו ןוחג 3ע ך3והה שחנה
 לארשיו בקעי הסשמ3 ןמנ ושע ידי סחיהו סיקושה
 היוא םיכומ ךחכע הנהו ימערב ךחאקעשר סיוזט3

 • וני3ע אהא ונ3

 בורכו זנאטח יכ ונעדי ?ניה3א ה !"ן 31/1
 ררועמ ךבוטב המאו וניגש זנמ3!א
 ריאה3 וניעשפ ןוע רפכו וננחמ בזשת המע ךימחר
 מיכצ3 רטגך״רי צע ךברח רוגח ונבשחה רשאמיריאמ

 ץראה 3א בישיו ךלי זניחג 3עו רחאה שחנ ךרי ליפנל!ןטב
 • ומחל רכע שחנ היהשכ

 ינב קזחו ונכ ץופחמ םיכרה ךימחרב התאו
 סבל ה״ודז ןמיה מ!אלמ ישולח ךיקזחר
 לע מיחשמל םהילע ךפהנ םדוהו סהיניגי מיחנאכ
 רזג עור ערקו הער וניאר מינש ונבל ה׳זד היה הז
 טיהלא ׳ה ונעישוהו רדהו דוהל ה׳זד םוי ךופהיו טנח
 חבמפהל ןשדק םשל מודיהל סיוגה ןמ ונליצהו ונצבקו

 • ןמלהמב

 ימסאו יכדרמ מיכז רקאי םירופב ) תוכח
 היממק םישודקה ךינהכ ( קדצו קידצ
 ןימיכ דומעל ךינפל דומעי יינבו לודג ןהכ ןנחוי ןכ
 םהל אל ץראב םיכובנו סיפיחסז םימד ךמע ינויבא
 ונארהו הזה ליתה מ׳לג רטמ ונישפנ הרצק איציהל
 ומלכיו וניביוא וזחי זשטיו וניאנוש יאריו הב1טל דוה
 מעכ היה ןמזכו הלאה םימיב ההל מדמעש םשכו
 מא ממקנז םנח מא מנדו םכח מא מכרו סמיצ
 ךקשלז ךמלועב שודקו לידג םש מישע ךלו סממקנ
 ןכ הזה םויהכ ןקרופו הלחג העושמ מישע לארשי
 ימיכו מואלפה סכ לע ןלגר ןוממ ־קזה חצנכ
 ךימוחר ינב ונל מיאלפנ ונארה םירצמ ץראמ ינמאצ
 חפמסהמ םויה ונושרג יכ וניינש ץראכ םינועמו םיכזמ
 העשונו ךינפ ראה ונבישה מזאכנ סיהלא ה מלחנכ
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 ׳ה חוםל ןוקח רחא הלפח נ קרפ
 םיעצמ ינא ןמגזנפיל)סיכזי/י מאךליבדז*יסכשחבעל ךחע׳־שיכ סירמ ומקז חימצמ היהמ דלד חמצ מאו
 לניניע הניזחת ?יפויב ן3ןי וניהל׳ ׳ת ונירנסק ונשממ לא סכב וינרק סאד י״ניקז ימטלמ אסכמ ז י׳רתי םוריו
 יהיז401 ןיציל^הי׳טז ךמש ןעמל הסע *"יש תלחמ לג וניספוש הביסהל ״ קא יספא וידחי חגני םיתע

 :'לבו !עהלא ׳ה םעז• הכוסאיה הלשממל !יאכז הלחמכב >״כגמי1 הנושארבכ
 ) יבשוחו ׳ה יארי לב קיזחהל יואר הז ^"101 ליכשהו ךלמ ךלמז סילסזיי מבכ מכלממ

 ה׳נבש ישימחו ׳ד םוי 5ככ(וב מיגהל ומש םש ןואגב ׳ה חעב הערז ־למעי קאכ הקדצו טפשמ
 1 לכלצא סינקימעה סינזקמה יסרפ ימי םע םדוסי קצוה ׳ה םשכ םלט אורקל םיזבה לכ וילא ווקנו קהלא 'ם
 : :וימלדמפ״ע םויו םזי לכל זדגעל
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 םירופ רדס
 •ושש יכרב א חרה הלהתב ויתורצח חרותב וירזמ* ואב

 ןושאר קרפ

 סדית 'ואלפמל ןיצקלו 06>3 סמ $ע והתישיו זהזמכ ןיאמ הזה שדזי,״ד זמ?ן דז ?ך רדהת
 לע ןקרופה לע םיסיגה לע ימאי ט תינידמה לעיסיעד םורי ם״יקחשב וזיעי שדקה בר
 הזה שדחה שדקתהב לשא תיעישתה לגד ,ת ליט מ ב״שחל לעממ דאמ הבג אשנו
 לעי םיסנה לע םינוממה םיצלה את הלעמל סירריעתמ ססמ סלק ?שדזיב שדח /זל־ןע
 ישיאל אלפ לכז סג לכ היהת סדי לעו םהנ דשא תיאלכנה רידאל היוטנ חי דוהו דזככב
 תיסשזמ םתא דקפיה רשא תאמ סימיה לתיכ לאלשי הלעמל לארשי לס ןמקסמיילי
 לאלש• ת־יע תיללכ יסיג לע ותפכו הזה שדחה םצענ טכש סקו בקעימ בכוכ ןלד
 דשא םיבאז התכ קנ׳א השככ םייבש ןדאב םתייהנ העשרה לטנו םתער יסקבתי 'יאגישכ המה שילשל לי־ישימ
 שדחה הנה םתיניכ קיל הרשמכ עגפו הרקמל סידתיעמ ישאב שאר םירי ןכ ןלע השזדקה לגדו סיק ףיסית אל הנפנ
 שיא יצ דח םטלמל תאז לע תיאבצ יכאלמ ודקפוה הזה הליפאסי החפשל ןוגימ לזרשיל םהל ןפהנ לשא סרחה אוה
 יתעב רבד לפשה׳לועב הטמל םישוע ויהי רסא !סיגכ שיא לעכ רתסאו יכדרמ למסי תיאבצ ילס ינש ימיב לזדג דאל

 תמיעלי * פיק יר״דא ןמ יאכ ווהו םהיביוא תצע יכותו קאב םתייהכ לארשי תיבל בוט בלו ׳ה ונלמג ישא לכ
 םיסכתמ בא סנכנשמ ש״מ טג 'זיגעתד יעישתב זימא הז םתיחו ינוע ינמ הכאד םניע םינועמו םיכיה םהיביוא
 אפפ ברימא החמשב ןיבלמ ידא סנכנשמ ךכ החמשכ קלמע ןינעיה ןמה קיצמה תמח ינעמ העיגה לאשל
 ז!ג ידהב אכיד היל תיאד לארשי רב ׳אה ךכליה לארשי לש ןתצט סורהלו ד׳באהלוץ?תנלושותנל רמא ישא
 רדאכ הישפנ יצתלז הילו מ ע ייד באב היעמ טימתשיל השישמל תתל ךלמה יכדב םיפיזמ אע המיזמ אדנזג לכו
 םתויהב לארשי תדע לצא תאז אל תאז יכ הילזמ אירבד ןמה לא יתלב הסרכ ראשת אל סיזזסל לארשיו בקעי
 דיכ המה םינותנ םינותנ םהיניינע לכס תימילשה בצמב יכב לעכ םיגצב ביס ייחא ךולה לי איה ליח השזע לאישיז
 בל רמא אל׳ ודבל הל יתלב ורסמנ אלו תיהלאה החגשהה ׳תיהנז האנ הנהו ?לודג הקעצ יהתי׳טרל עצוי יפאו קשו
 םינוממה םורמה אבצ הלאה םימיה יכ ת׳יהל יכ קי אפכ םלאג אוה ותלללחכז !תבהאבו םחרמ טיהלא ינפל םתעיס
 ן א בר תיטגתי זועב םינצנ םימזימ יתיימנ םיסנה לע זימרחה רתויה תאי ןיעה לע יינב תא׳ יתיא ילת׳ ינ דימ
 תגהמ םימחרה תדמ׳ בוטה ןתי׳ה סנ הבוט םייב יכ קפס ?טייא תאסעח וידכעתאהד♦ הערמו םלועל !ל'חנו
 םייב תיכז ןילגלגמ שימ ד״ע הזמ ךפהה הער ס״נז וא ויהיו לקד ןוששו קחקסו הרזא זחל יאיי הכ עשונ לארשי
 שדחהו ביתכה לתאמ ז ׳מיי הז 1ד הביח סייכ הבזחז יאכז :סגל
 אציי ולס שדחה סצע יכ החמשל ןיג׳מ סהל ךפהנ רשא רואנו ימא רדא שדח הזה שיתה ־קנזה זאמ יה'!
 זועב ןיאמ
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 רדא ח־רע םוצל הלפת א קרפ
 וניצח ךימטשחמי ךיעילא-^צ יהצא 'ה המא .תישע מיכר םהצ םיסנ ימי המה יב דנ3ב סיר׳פה ימי אצי הודחז חעכ
 םיבייח ונחנא ה3א 3כ 3עו ינמצמג רשא הביטה 3כ 3ע הייכזה וטעמ" סיסנה׳זערזאמב יכ מ>יהצ רשאו ר לה ׳ה ך3ז • רבכמ ימצע הרבדאז הריגא ךי3א ךירע ןיא :ם״מכ םימיה רמיצ הרפי יישרשמ רצנ!3ארשי3

 ן תא דזיי3ז שדקצו ךרכ3ז סתחצו ראפצ חבש3 33ה3 מידוהצ ידסזיה 3כמ ימניטק ה עא בקעי רמאמב
 ןזשצכז סמ ירממ םירשי יפכ ארונהז רובגה 3חגה ךמס וימ ;יכז וטעממנצזדדו ךדבע עא מ ישע רשא 'תאה 3כמי
 0י1!רא מקהצבו צצהממ םישודק ברקבו שדקממ םידיסח רשא םידירשהמ םיבר ןכי סימי3ש ימייקו י3בק ןכ 3ע ׳ובו
 יפב שדקממ ךיתיחר יפכ סבמשמ רדהמתי ראפממ רדא שדח שאר ברע םדיק םוי מינעמה3ו ןיבה3 ארוק 'ה
 רשא ךיאשנמ יפבאשכממ ־קחיימ יכב דחייממןישחק וכני3כ3 רזזעצ ריעמ ׳צ מויהצ האצפנ הצוגס אוה דשא
 ןימרובגכו ךישעמכ השעי רשא ץראכו םימשכ 3א ימ 03ענז ומא יימיאצפנזזזיזעךרכמיאזה׳יצפהכ זימויכזמ
 ה3עממי אשנממ סרקה ינכואי מייחו םיפרש מונחמבו רוכמ סנה 3עג ן ׳א ודינה ׳ימכח רבאכ עדי א3 אוהו ינממ

 :ךישעמכ ןיאו 'ה סיה3אב ךומכ ןיא יכ שדחה >כפ3 המע היהמ מאז 3ע 'המא שורד3 מעו יכרב
 ,׳ 3כ אפור מיחורה יה3א 3א א׳יא ימ״רהי ?331 םינותמה מיאבצ יכא3מ מומכ הנררועממ יב רשאב הזה
 ; עישימ ךידסח א3פה מי0ע3 א׳3פמי רשכ י השקבנ 1 המרנו רחבמנש ימכ מיא3פנה:3עו םיסנה 3ע

 ׳ וצראב סייירז ה 1רשימיב ךמע ינייכא ן>מי3 דומעי םיסוח זנימייכזמ הכוניאצוט ה״כנצכזניצואמאז3עוניה3אמ
 ־ ףרט3 םיגאוש םיבאז המכ ןיכ'א השבכמיכעימה ימע •םחרמ יניה1׳ מאמ הח׳צס שודדצ אוה סג ףסונו •המואמ

 המעו דוע 3ארשיסשרכזיא3יייגמסדיחכנו?ב3רמא3 ה״כ סזחמה ירסחב הבוט ייופכ ונימייה דעב רפכצ
 וני3ע הביש • מאזה ה3ודנה שאה ונ3באמ יכ מימנ המצ 'ה3 33ה3י מחיה3 ב3 ונמש א3ו • השע רשא וימ!א3פני

 י הנכו מאז ןפג דוקפי הארו םימשמ טבה ךדמר ןומהב ןברק ףצח ושעי רשא םירכנה םירבד מ!שע וא טפשמכ
 1 תינש דוקבו ־קלעז וניצע הצכמ 3אז ךנימי העטנ רשא ןבצמ׳ ושעמ טצמנשכ כקעי ונפא השוע היה ׳שאכ הדזמ
 | 3עז ןקרופה צעוסיפינהצע םידקפומהמיאבציכאצמצ בר הז םגפ ןהו םצש בקעי אביו 'פב ודינה םימכח רשאב
 1 הסישמצ ממצ ושיטי 3בצ'סונמהצ׳ועזשמה 3עי מזיטגה ן׳כירצ ׳ד רמאמב ונצנא ראובמכ ה׳כ םיקמה יניעכ דאמ

 י סמצע׳פימ הערצ טיצע׳ימקה צכו סיוזטצ לארשיו בקעי ןפיכמה אצו 'ה מואצפנ ארד םשאו אטחי יב היהו• מ!רזהצ
 החח 'ה ךאצמי חור ינפצ ץימכ ויהו סמוכשחמ צקציקמ יפכצ ימצואג ידכ אצמי • הזה םויה ומינעמי ימיצ חככ ןה
 'היצ ע׳דקפו םפדור'ה ןאצמו מוקצקצח;ןשוח םכרד יהי סיצהמ רפסכ ןייגה סמינעמצאי סמיצ צאווציז •1יצע

 ! הדשכי ריעב׳שביכי סיב זניאובו ונמאצרך׳נשצ מרמשמכ םהירחאו וימיאצפנו 1׳ה יסיכצע'ואדוהה אצמ יצוב יכ >צוכ
 . דהפמי׳יערםירקמצכמינציצחהצוסיצשצ׳םיבוט ס״חצ עש׳בר •וז הימע חכונכ מינרצז רימעצ וידחי ונוכי
 י ןימציצו ןיציצמי ןידישמוהער חורמו ממיו שערו המיאו םרטו אצפהשועמוצהמאי׳נמ׳אבצסיהצח׳האוההמא

 'יכציהה׳יימימ׳יינראםיינחור ןפיהטןירפפצ ינימצכמי ינמייחהו ינב חור מחפנז זנממדק ךדסחב ונמויה
 הפכנה יצוחו׳ופרמיחורצכ׳הציצבוס׳יב יוצגכורמסב ונמשטנאצי ונמכזע אצ םצועה ריזאצ ןנמאצ ירחאו

 , לע ן !הממי כ3 קחודו בצ דחפ צכמו הפ ומי יבדו הדבכא ז מא ןמיאבז ונמצרג הצחנ הצמחב ןמחר באכו
 ן 3אם!מחרה צעכ אנ ןינמו ריפכ םימינ ךירדנ ןמפו צחב דימעצ יניאטבו ינמעבשה ךימימיענמי זנמנמזא קנויה
 ; םימי ימ ך־תחרצ ליחונ אצ סאיב ינכזעמ 361 ונשממ 3כמי ינמצגרהזךימ׳עירז3עונמחקוונמקזחונידמועצע

 ס;יה ונמניחמי ונמינעמ םרצו • ךממ ץיח וניצע צימיייו ם עז רוכע מעב ונמרמסה ןדי צנבו ונמטצמ הקוצו הרצ
 הכנמ לכו וניצע ךדסח צדזגס ךינפ ראהו ךינזא בישקמ ץחמ אב סיטבו ונמצאג סרקו וניניעמ יתצענ /יחצ המכו
 רשא ךמיאצפנ לעו ןסינ 3ע ינידיכ רשא ס׳עק טועימ זנרמשנ אצ מעבו זנמערוה אצו האופרה /ימדקה ונמכמ
 ליכמ וניצא משמאנצא ונמא מישעצ איצפמי מיצפה מיכש מ׳ירא יניש ןיכ טיאובבו ונמימש המאקזנצכמ
 צדגמי סדיבאהצ םהינפ 3א סצשמ רשא ךיאנושו ךביוא כ3ב מיינאבסמבצבי ונמאצזה םשמו םיריפכ מיעמצמ
 זנישפנ מא מ״חהצ ינמא מישעצ חיצפמ רבא ךדסח אנ זנאיצימו ונמעשוה סימ מציכשבז רעסמ העוס חורב ס•
 ךכרד ןכ יכ םימחרה מלמבז דסחה מדמב ךבוט מדמב • םנח ונמאפר סינתאנז םיער םיאצח וניצע צוחב1 היורצ

 ( *תיאמ ינמייכזמ הביני אצי רודו רוד 3כב םנח דסח מישעצ מחצשמ הרצי םעזי הרבע׳צועה 3ע היערה ךיטפש אבבו
 ינירמי ינעשפ רשאצ חצכזציחמ ונמינעימ סיצמציגס חכבז זנמטצמ רבדמי ינמינפ הער חידמו ונמי־פ םיער יבאצמ
 הפה מושעק זנצדחז יניבבס סג וניכס רשא מואצפנ 3בב וניצצעימכ ךמוח סיעכהבז ינמצכצכ פבשבז ונמנז בערכו
 ׳ה מיכ הדימ איכהצז ךמש דדה דיבכצ צצהו מחיהב חצ וניארקבי זנ/ירסי ונב מא שיא רסיי רשאכ םיבוט אצ רשא
 ימצע יכ ספא ךביט ייופכ מזיהצ ינימנייכ המיה אצ יכ מצדגה ד!עי ונמיבשה אצ׳קירז ךיניעב ינישפנ תרקי הרצמ
 עגר 3כבז מע 3כב מיצא ןי/יסשחמו ךימיאצפנ פסמ ךי-ייייימז םיענ רמאמכ הנהכו הנהכ הז 3כ 3ע מפסזהו

 ןיא ;יזכר
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 רס רדא ור״רע םוצל רומיל רדס א קרפ
 • ונתעדוה אל התאו ונתלאג סזימי עגפ י3ב עגר ןי א י
 1י3ג ןז,רהכ הנר וננושלו סס הריש א3ר וניפ וליחו
 תידוהל ןיןייפסמ ינא ןיא עיקר יכ חרתכ חכש וניתיתפשו

 יפלא ףלאה תחא לע ונכלמ ךמש תא ךרכלז טיהלא 'ה ךל
 ונידוה ונימ ובא סעו ונמע תישעש 'סכר יכיר כור1 סיפלא
 ,ה ידסח ךיתיאלפל ורפס ךרש בורקו יצידזהסיהלא ךל
 ריכזא׳ה ידסח יפכ ךתנזתא׳ידוא רודו רודל הרישא סלוע
 לארשי גיסל כום כרו ׳ה ונלמג רשא לכ לעכ 'ה תיליהת
 ינבישה גיו׳אכנ׳יהלא ה וידסח בירבו וימחרב םלמג רשא
 הלפת רחא כישו • 'וכז ירתא ןוכרל ויהיהעשונ!ךינפ ראה
 םימלשה חבז דיגי גיאזי וצ׳פב הדו״ח ןברק תריתפ וגהי ת .
 חלש ׳ שרפב !יכסנ גיליגיי • רקב דע ינממ חיני אל דע׳וכו
 רשא דע זכו ךל לספ השת1׳'ה ׳תאיי אשגי ס גישרפכז • ךל

 :ךמעהשזע ינא ׳
 'דוא ךמתזרא הגיא יהלא׳ה ה״כ היעשי םיאיבנ
 יסבו זגיעזשיכ החמשנו דע וכי ךמש

 לע ונייח ימי לכ דע ׳וכ הדואי ךלמ היקזחלבתכמח׳ל
 דע 'יכז עמשי דוע ׳ה רמא הכ ג׳ל 'יס הימרי • 'ה גיס
 'זכו זיהלח ה" לא הנוי ללפגייי 'ב 'יס חנ1י הדואי גיס

 יל יכו 'דו םירשע םייבו ׳ט ׳יס ה ימחנ םיבותכ :'הל הגיעושי דע
 ירבדבו טיהל׳ גייב גיא בוזענ אלו דע י
 *׳הל ללהו ןמא דע'וכז ומשב וארק׳הל ורוה ז׳י׳א םימיה
 יגיאהזהסחנפ׳רב׳ע׳ר ףרקלכרהוזב ^71^1
 סחנפ יברד וכיצנא'עב'רףדדע׳וכו
 ׳יכו !קיצכ גיא םעה אשיו כ ׳ע'ת ףד אג גישרפכ!ריאי ןכ
 ג׳עק ףד התזר/י .תשרפנו ה ׳בק ימק אנמיהת אדבע דע ;
 יגילרנגיהי רע 'יכו 'ה הדיא היזללה רתאי א׳ר חתפ כ'ע
 'וכי אד אלכיהת א׳ע ח׳סר ףד ידיקפ רהוזבו יגישדקגיהז
 קיזחי םדא ןביגיאז השעי שינא ירשאו :ןמת ונרתאו דע
 רוזעל ריעמ ול היהת רשא םינושארה םידיסח גהנמכ
 ?יביואו וירצ׳ינכהלז הלעמל ימזי סמירל וגיל׳אג ירב אכמי >
 ריפככו םימיה לכ םיאלפ יאלפ זב אלפתי בישיו זיגיח״יי
 רחא הנעיגיי ח״ר סרוק הז גיינעגי הנעגיה אל סאו חטבי
 םירידא רדא ימי לכ ףאו הזה רדסכ השעיו בכיע אלו ח׳ד
 אצמנה תיתילשה לכ יכ רידאהלו הרוגי לירגהל המה
 רשאכ םהב אצמנ יניס רה שודקה דמעת ינפל לארשיכ ׳
 זוע 'ערו לעו םהילע םידוהיה ולבקו ומייק ט ז״טבז ד״ס
 שודישזיא ימיכ ׳ולבק רודהגיבשרט*פב ש׳מכ הריתה
 הרמה איה ךכיכגיאז'עד;מו הרסה ןשושבהנתינ ת׳ד־ז
 ירברד 'יב;ט םימימ'יפאו׳ה ירעותמ דעומ לככש הנויל;ה
 גיישעהל סיתירתת עבש םהב עבשיה רשא ןנברדו הליק
 תייהל׳ינתזה סגייחב זועו חכ עכקיה גיזאלפנו םיסנ סהכ
 ותואדי׳אינו רזוח םעפב סע*בכםעיגה ידימיסי;מ ימ

 ביתכה רמאמ ד!כ הז רשא ת מלו:יה לככ ריהז ת,ר אה
 סי״ייהז ׳

 ׳ישענ׳טמל רכז רכזהבשסישענז םירכזנ הלאה םימיהו
 ומייק ןב יכ רודו רח לכב הזו הלעמל לעיפב
 התיה ט יכ הוה שדחכ ש׳כו הטמל !לכקש הת הלעמל
 דובכב סירת טרק ס קפס ן יא רשא הרותה תלבק רקיע
 התיה רשאכ שממ ריאה יתיא רואינו רזוח תייהל בר רדהו
 דירוהל ןוילעה םרוקמל םקיח עבקזהו הר׳תהתלגק יתיב
 'יררועמ םהינפלש סיתיהתשידקןכז םת־'אבכ םעפש
 ישאר לע הרוקממ הנוילע השירק חכ עיפשהל ןוילע חכ
 הרהט1 השודקב םהה םימיב גהונ תייהל ךירצי םרק םע

 'ירטה ימי תסזרק׳צעל איה הכרד הנכהב סינמ ימ תויהל
 'אירק סנ אלא דוע אלו הלעתל םינוילע םירואה טפשתכ
 ךישתמו׳לעמל 'ידוחיידמיימ ןתבשב רסוי םילקש תיישרפ
 הילעש השרפה התיא ן ינע ישתשל דחוית תימליגט עפש
 'פ רהוזכ שימכ׳ תטוילע גיטכרמז םיכאלמ תטחמ טמנ

 רבא ןיבת׳ לסשגי םשמ רשא הכיראב ם׳ע ו״ר ףד להקיז
 לשלתשנ ןהמש׳זחכה ןתיחל׳חוימודחזימ עפש םי 'א לכל
 השרפה התיאכ םיביתכה תיינתה וא םיניינעה םתא
 ענכנו השזדקד ארטס רבגתת איהה הנמאנ האירקבו
 ארקנ כ'ע ס הלעתמ לארשי לזמו םיעשר ה1*מ ינשנו
 תיא טעמתת רעש'רדאכ ילס רמאנש יתיא ס רדא שדח
 'ישארכ׳פכוסחנפ׳פ רהיזכ ם׳מכ תימ לע הרימה זיתה

 ןת רזעכ וזהו רמאנש ד׳עי רדא ראשנו השאה ארגיז 'פכ
 'תאמכ׳ייקנ הטח ׳ראשנו שקל ושע תיכז ם׳מכ טיק ירדא
 קלב 'כ רהוזב ם׳מכ ךילא ברקת אל ס התיחממי איבנה
 ׳בוראב׳יטפשת 'פ רהוזכ וראיבש ימכ א׳טסל וריכת אוהו
 תטלת ר׳דא ונייה הלעתמו םלשנ השודקד ארטס ןכבו
 םיעשר'רתיאו רדא תלממ ד׳אונייה'ראה ןתזלעיד'61
 עודיו י;לג שיקל שיר רמא הליגויד ןושארכ חתאי ודבאי
 לע םילקש• לוקשל ןמה ריתעש׳ליעה היהו׳מאש ית ינפל
 רדאכ 'אב ןנינגיד זנ״הו וילקשל סהילקש׳ידקה ביפל׳רשי
 רדאכ דחאב 1רשי ילקש• ;מדקיש ידכ׳ילקשה לע'יעימשמ
 ןמהש הזב ונר וטושפ יפל (ינעה• ןסינב היהש ןמה ילקשל
 אוה יאנק לכ ס ערה ןיע לארשיב סינכהל שקיב
 ותכ המיח וילע אלמיו אנקמ היה ןמהו ערה ןיע לעכ
 סינכהל רשכי שדח הזיאב לרוג ליפהו םישרפמה !ראיבש
 לארשיו םיגד לזמ ולזמש רדא שדח לע לפני ערה ןיע םהב
 ץראה ברקב בורל זגדיו רמאנש סייטיר רצת םיגדל ולשמנ

 בשח הז ר*מו סע בורב סח ס טלוש ערה ןיעה ןיאש עודיו
 ה״כקה הוצ הז םעטמו ערה ןיע םהב סינכהל ןמה
 לע ןיגהל ואבש 'ילקשה תמרקהב הכמל האופר םידקהל
 םינתינ לארשי ויהש םילקשהש וטושפמ ראסתכ ערה ןיע
 הרקש יתכ ןיעה םהב טולשיו םתוא הנמי אלש ירכ אוה
 ךרבתי אוה היצ ןכל ערה ןיע םהב הטלשש ד;ד ימס םהל
 סהכ היהי אלי םילקשה ונמיו לקשה תיצחמ דחאלכ ןתיש
 ןיא ןכסאש הברי אל.רישעה ךכסל סתיא ד!קפכף1נ

 לכוי



 םילקש חבש א קרפ
 אוה הוינ הזה ןטשאכו םילקשה יפ לע אניינמעריל לכוי
 ןיעיתשמש רדאב 'אב דימ]דזיא 3כ ןעיש לארשיל ךרבתי
 3ארשי רשא םיגד זלזמש רדא סנכנשכ דיה יכ םילקשה לע
 ונתי דימ ערה ןיע3 שיח3 שיו סייטיד דצמ כה3 י3שזינ
 ךפהנ זאו אשת יכ .תשרפבש סי3קשה תמגד םילקשה
 >3א םיגדל ז3שמנ לארשיש אברדא /יירוהל סיגר לזמה

 ינבל רמאנ כ זרל וגדיו ק<נפ יכ סהב טלוש ערה ןיע ן יאש
 סדלכת רשא ןיע ילע ;יריפ ןכ ףסוי ;יריפ ןכ ר/יאנש ףר1י
 ערה ןיע ןיאש ןיע יליע אלא ןיע ילע ירקמל א חיגה
 דצמ סהכ שלוש ערה ןיע ןיאש וללה םיגדכ סהכ טלוש
 ןטזמש םילקשה דנמ סיסיכמ לארשי ךכ סינטמ םהש
 םידוהיה וטלשי רשא אוה ךופהנו שיו סירכגה אלו םילקשה
 ערה ןיע סינכהל שקיב י/יאנקכ ןמה יכ םהיאנושב המה
 עיאנק׳תסאש יעדמה א״ר ש׳מכ זילע לרוגה ךפהנ ף ׳סל 1

 • דורש לפנ םשי ערה ןיע יכ וסיגכה׳יישהו םירבב
 םיעימשמ רדאב דחאכ ורמא ריעה ינב ק*ך£)ב1
 שדח תלוע ביתכד ס״ק םילקשה לע י
 אלא ילסו השדח המירתמ ןברק אבה הרומ הרמא ישדחב
 שדזיל תאזה הינמה המיה המלי ןד איה הילע שיקל שירש
 היהש ינפמש ימאו ירא שדחכ אלי ןסינ שדחכ המירמה
 ךרטצנ אנמנש ןסינ שדחב ומיא עכק ןמה {ינע וינפל יולג
 חמאש םעטה ןמ הממזימל 'א שדחה מעמ0ה םידקהל
 מינחלש םישמ יא סריק סיי 'ל סילאישד םישמ יא ארמגב
 > רמיז • ןמה ילקשל םדיקש רדאכ 'אב סמעמשה זפל אצמנו
 םמכש ר״ע ןמה ילקש סיי 111 םילקש סחיי ןמינ היה !ירג

 לש םילקשה יאנח הלוע ףסכ רככ םיפלא מ׳ישעש 'סימה
 רשא םילקשה יאצח לכ םיכס ב !שחנשכ אוהו ♦ םיפלא רימ
 תונש ימי יכ הנש'ן םהש םהייח ימי לכ אמר ס ן ינממ
 לכש הנש 'ן םהל'חאשי 'יטיפל 'ך םהמ אנ הנש ע סראה
 לש לקשה תיצחמל ליח לש הצמ םהב ןממ לארשימ דהא
 הצמ 'ס םהייחב םינממ שיא 'ס ירה קנשב הנש ידימ שדק
 רככ ׳ס םינממ םלוב ירה איכרל׳תויהסהולככסהש

 • סהילקש לטכל ילקש םיאדכ ןמה ר,׳יא ךכיפלו
 םתאצב *בערי ןמה יכ ןכמי הזמ ןיממ רתויו
 איכל סל ןיליע סהי ףלא ר׳מ ייה םירצממ
 יכבהו ףסכ םילקש'ן רכזה ךכרע היהו בימכסיכרעכז
 הצמהו סכמ ך*ק ׳בככ ׳רה זי׳הליפכ שדק לשו הנמ ס אוה
 רכב לכ אכמניהכמ ב סראה ךרע אנמנ םילקש ה״כאיה
 ך״ק הליע ס םימעפ כ יכ שיא ס הלוע שדקה רכבמ

 רשא •איכר׳ס ךרע שי שרקלשמרככףלא'יכיכעד/יו
 רימאכ לארשי תדע ילקש זידילתיכשחמ בשח סל ןחוב
 לארשי ♦לקש סחיי סיכומככ המה חלה םירחא םימעט דוע>
 בחסנ ־קלו סמלחתל הכיראה המיה איה רשא ןהה ילקשל

 ר.דד רמ שאר םימסכ ךל חק התאי תשרפ םילקש'פ3
 לטבי ותקדצכ ישא איכר חי'מ!כ־גלמכ יכדרמל זמר

 ילקש

 • ןמה ילקש
 ישיאל םוצע תלעימ ויה 11׳ ה םילקשה קנע יב
 'א״רקכ דשא רינצכ ןמאייק יעבק כ״עו לארשי
 שיאה בישח♦ לאו השחקרארטסמזנרקהצממחמאיהה
 םג המי ןמה קזימשנ רבכו הוה הזהר יאמ רתאל ילארשיה
 תעדל סכל אלה ׳כ •םילקשה !לטכו ברח זועמה שרקמ
 םהל שי ימשגה םלועב הטמל הפ םישענה םידברה לכ יכ
 הצור איחזא אלטסה ישא םוקמ לכ הגהו הלעמל שריש
 רהוזכ ש״מכ רבגתהל אשירקר ארשס םירקמ רבגתהל
 ריס אוהו תכש יקרפכ הכוראכ יהיציאיכו ד׳י ףד תישארב
 ףכ רחאו הליחת לארשיל האופר ארונ ה״כקה לז םרמאמ
 סלפ דיסכ שדקה לקש שי לעממ םימשכ זצהוסתיא הכמ
 א״ססכ המימ ינואמ סה הז תמועלו * 'הל טפשמ ינזאמו

 סיטפשמ׳פ רהוזב 5 *תכ ןיתמשצתקישעדאלקיטהדזסכ
 ףוטחל וינפ תמגמ רשא עשרה ןמה שמ הריפ שרוש אוהו
 הל תישל (יזארז • רבאלו גורהל דימשהל לארשי לש תישפנ
 המחלמ ׳פנ ש׳מ איהו סייק ןמה שריש ןיידע יכ תעדל

 ערז !תיאמ וכקאש לול ךל ןיא רוד רודמ קלמעכ 'הל
 שרושה יכ ינפמ אנמצ הוו םלועה ןמ !רכאמ ה בקהו לוספ

 ןיצע אוה םילקשה ןיצעזא׳שפב הלעמל סייק איה ןיידע
 התאירק י״ע ןכלו .בזצה אלקיטהתז ביוא דימ זנישפנ תידפ
 אשת יכ רמאנש המ איהו השחקדארשס ליבגת יסנכ
 אל אריה שיא לכו םשארב ׳הז ריסב לארשי ינב שאר תא
 א הנמאנ האירק עומשל רובצה םע ףתתשהלמ רטעי
 םילקש תשרפבו ל1!אמיאנת שרדמכ !רמאי יז הנוסל ןייכיז
 ליא לכונ יניא תמ ינאשמ ע׳שכר ה׳בקה ינפל השמ ימא
 תשרפ םהל ןתסז וישכע דמיע התאש םשכ ךייח ה״כקה
 התיא ןיארזקש;הנש לכגךכ ןשאר תא ףקוו התאי םילקש
 ןינמ םשאר.תא ףקיזו העש התיאכסשדמיעהתאיליאכ
 ינכ שאר תא אש שאי תא אשת יכ ץיצעכ ינחקש הממ
 !ל׳כע לארשי יצנ שאר תא אשת יכ אלא רתאנ אל לארשי

 ינפל הלאה םירבד יטרפ סיתפשכ אטבל יתגהנ יכנאו
 הנה • 'טז היתכיכשי ה״כקר אמש אדודיל :חסיצה הזב התאירק

 םילקש תשרפ תאירק עימשל אב יכנא
 צואמ עינכהלו ׳הל טפשמ ינזאמיסלפ שדקה לקש ררועל

 י־ןירטל ףיסכי היראכ בצצה העשרה לטגב המיה
 תאז גמאצ האירק תליגסכו סירתשמכ בשוי ריפככו
 תא החמת ךכרת עשימ ישפנ הטלפ והעירכה וינפ המדק
 ךצ׳צרכי הבוראמ ןשעכו ןיזגמ רערסין׳מכ קלמע יכז
 ומכ ךדבע השמי׳ע הלעמל ינכרק היכגתיםירתי גישת
 הנבת ךדסחבו לארשי ינב שאר תא אשת יכ ונתחטבהש
 םילקש תיצח סייקלי רשאל ונימיב הרהמב זועמה שדקמ

 • 'וכי זנ׳הלא 'ה םעונ יהיו לעיפב
 רמי3 ה׳ע י״בשרצד הימגפב אלגרמ םלואו

 ןילימב



 הס רוכז קיש א קרפ
 ימגהנה ןב לע אליעל׳ע/יאד המ רע/יא ׳דכיעכי ןי3יתב
 סיבדנ.חתה3 סי3ןישר ת׳ס םיאירק רחא ימיע להקב
 עבטתהמ 3ןישה הייצחמ /י/יל נ׳שה רנל׳שארב ינאו סעכ
 3קשה מיצחמל רכז הרומ י3תע3 סיקמ ימיאכ העיבקה
 'חכמב רמשא /יטעמ סיצ סייכ יא סהמ םיכזג רדאב 'אבו
 מ3עימ איה יכ מישע3 ידיכ קפס שי רשא 3כ השעי הכז
 ךרדב רשא שאר ה3עמ3 השידקה לגד סמיר3 םיצע
 א/יילע/יא ארעמא3 אדנועז ן׳3יח וידחי זנוכי הז

 • א3יע3ד
 /יא ייכז משיפ !יריק רופז תפשבו
 קלמע ך3 השע רשא
 ןכ 3עי דאמ הכרה יחרכה ן ינע קלמע ן טע תריבו ם
 ך3 השע רשא /יא רוכז ש׳תכ הרימב יכייח אכ ינירכז
 /יילעזיל בויח 3בא רב3כ ב3כ הריכז הניא הריכזה? ק3מע
 אוהשכ כ3כ ליכי רוכז דעסכ שימכ ינימפשי יניפב ינירכז
 םייקמ טא המ אה רימא ב3ה מחכש ירה חכש/י א3 רת א
 'פ מאילקש םיקסיפה ירמל הזמי הפכ סירכזז ויהישריכז

 י3עכ> ן׳בתיה ש׳מכ הרימה ןמ היצמ איה לטנב ריכז
 ןנילמאד אריק היה 'פב ןכ הכ3ה3 סיתיכסמ ןכ םג 'סימה
 מילק3 לז י׳שר שריפו הלחאנ שרקה ןיש3כ הלימ סמה
 מילק3 ןקימ ארזע אהד אריהכ א3ו31 סה ובמכי הלימב

 הלימכ מילק3 מטיוחמח מ:ישרפכ יריימד 3'יי הלימכ
 מאילקש ה3יגמב ןכ הג טמכ ןכו 'וכי ריכז משלפ ןינכ
 אכ׳א סעפ ירמא ז3כאש 'ג 'פכי הרימה ן ח רינו מכרפ
 ידכ ירבע ררחשי'רשע סשאצמ א3ז מסנכהמטכא ר
 השע א״ל החד ךאיה לזש׳ארהל השקיהו'י3םי3שה3
 הרימה ןמ דבעה מא ררחשל רוסאש דכעה רורחשד
 םש קפמסהי ןיכרדת א3א הניאש'י ממ3שהךריצ ינפמ
 הרימה ןמ היצמ איהש רטז'פ/יאירקטפמ היהש רתיל
 ע יתשל ה׳ככ אב3 סיכיייזימ סירככה ינכש יקסיפה וכמכז
 ירבימש ןפיאב הליגמה מאירקמעימש בייחמ ריכז׳שרפ
 ינילע הכיח הפכ הזה ן ינעה ןירכזש דמלהמאסליכ
 רכז נ מ!יהל הזה ןינעכ דאמ הבר הדפקהה םעטו דאמ

 א״רא ךרק רשא חיגה םימכח רשא איה חכשי לאידיממ
 ארייממ 'א לכ היהו מח/ייר המיהש הרידקל לשמ הריקוה

 הטכש יפעא הכימב ודי םשי דחא אפ הכימב ידי םישל
 יאריימכ םירצממ לארשי זאצישכ ךכ • םירחא ינפכ הריקיה

 קלמע אבש ןייכ םידא יפילא ולהבנ זא רמאנש מ תיאה לכ
 םירחא טפב םריקה םדי מחממ ילש מא לטנש פ":א
 ן ינע ריע יל ףרטצה הז דבלמי ךרק רשא בימכד ינייהז
 המחלמכ ימנייכדצמעשפ ימאטח לע ףיסיה רשא רחא
 יזג םע םחלהל רריעמי רשא הכלממה)יוגה לכ יכ איהה
 ן יע יילע דקפי אל זג ז יכלו ללש לילשל ומכישילי ימאנהל ח
 איהה המחלמב זמנייכ היהמ אלשכ הנתא ךא אטח רש א

 לדגי םהה םישנאב המקנמישעל אלא רחא/ילעימ ם!של
 ןיעה א וי טש קלח

 . י•

 הז מתיעל לכו בל עור סא יכ הז ןיאש ינפמ דאמ ןיעה
 עור ינפת דאמ הדבכ י/יאשתי קלמעכ דאמ לדג הזה ןיעה
 ושריפש ימכי איהה השגתכ ימא המיה רשא ימכשחמ
 השע רשא מא רוכז בימכה מנייככ ןימדיקה מכ
 ךרדכ היהש רמילכ םירצממ סכמאנב ךרדכ קלמע ךל

 היה הנהש םדימ םצרא 'חיקל מלעימ יילא שחיל ןיאש
 זדקלתהו ללשה מלעימ ל ייה אלש םירצממ םכמאצב
 אלש יפ לע ףא המחלמ /יישעל ךלמה ררוע/וי םימעפלו
 /!וסעלו יימירטג םדא ינבל עידוהל ירכ קר לעימ יל היקי
 לכמ יכשיי לכ ונממ חוגיש ןפיאב ץראה לכ ינפ לע םש ול
 לכו המיא השעי רשא המיצעז הכר המחלמ סמיארב
 רשא הכלתמהי יוגה קזיח םכמאי ימרטגי ופקמ השעמ
 אוה רשא םירעה קזוח רצת היהי סנוחצנב הריבגה הארמ

 המוח מיריצכ /יהובג םירעה מייהכ יכ המהב בשוי
 יכלז סמשיככל הבר הרובגל וכרטצי חירכי םימלר ההובג
 •׳/ישיבכ רעצ ץירעי ןכי הכרי ןכ הפקימי ריעה קזיח בור
 המחלמ ידתילמ חכ ירטג הכ אצמנה םעה דצמ היהי זא
 בשויה םעה /יחגשה רנמ היהי יא קנימ יארכ םיקזח
 זתכי םהילע חיגשמה /חטגזםימשה ןמ המאמ הילע
 רשא מיצראה יהלא לכב ימ רמ אי ראפממבירחנס היהש
 לעי ימרטג הארמ היהש ןפזאכ 'יכז ידימ םצרא מא יליצה
 קלמע אבשכ םנתאו• םימעה יהלאת הילא םיש יל ליכי אלש
 השלשה הלאמ דחא םיש םלצא היה אל לארשי םע םחלהל
 םשל הלה/יל המחלמל רריע/׳ה יכ רמאנש דע םירבד

 • ךרדה לע םפא רצבמ ריעב ייה אל סה יכ /יראפמלי
 'יעיגיי׳יפייע ספא חכ יריבג ויה אל סנ המית ןיא םיצירפ
 רטג יל היהמש ןפואב ןרבמי ימאמ םיחגשימ ייה אל כ נ

 ירחאמ ירס זא לארשי יכ םהב חיגשמה ׳ה דגנ סניחכככ
 'יקמ היה אל י ידיגה םימכח רשאכ הב ירמז הסמ ן ינעכ ה
 ךרדב ךרק רשא רתאת איהו 'ה דגנ סנוחצנ לע ראפמהל
 ףיעה/יא)המיח ןיא םיצורפ ךרדה לעי המחלמה המיהש
 סיהלא ארי מ׳יה א3 יכ סיהלא ארי אלז הרובג ימלב עגיי
 יכ;פ!אכ 'הדגנ המחלמה היהמשזךילעבצנ׳ההיהיש

 מ׳מלי םשל הלהמל יל מייהל ללכ יז המחלמכ׳יקמ היה אל
 התיאכי םיכלמה קח יפכ הנהמ הנתיש סנ יואר היהו
 מחא ריע לע ריצל ךלהש ןחקימ סחדנסכלא לע ורתאש

 ן יי לדחיש מגג1ה הצע ןהטיכש התכח השא ל״אי םישנ לש
 /ילטק יאו והולטק ישנ ירמא ךל ילטק יאד איהה המחלמה

 הבסק איהה המחלמה יכ ירמא מלטקישניימא זהל
 ׳ברח יל היהת הנתמ חצוני סאש רכשה ןמ 'קיחרי דספהל
 ול היהמ אל ןהילע רבגי איה סאי ט ילשת םישנש םליע
 אנא סשבמכז מלטקישנ. ורתאיטללכמראפמליסשל
 הזי הצע מיפלייאכה יאמאד דע אייטש מיזה סירדצסכ!׳
 ןמ הקוחרו דספהל הבסק המיהש וז לארשי ממחלחכ היה
 ךר הילע ררועל קלמעל ל'יכ אל םיכלמה יקח יפכו רכשה
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 ; ירכל חבש א קרפ
 י ׳זה אדו ריענ ירקאד ר/יא איהזיכ שירא יטו חכ/ישא ריתי זכחו הלחנ המיטשחי הבר האנש לארשי ו/יאנשמ איה

 להאה ־קתינ םימי א3 יאדו רענ ר״עג ןט ן ב עשיהיו אזר לע איהה 'תחלמה 3ע ררוע /יכז המדאה ינכ לעמ כ/יילכל
 קיני הזה אמ׳יז אמיי 3כבד ןעצי 3ב להא ירקאד אוהה ך*3 השע רשא /יא רטז׳מאמ הזו אישנמ 3חג ונוכ היה ןכ
 קלמעל׳עייסל/ייחכ תיסל השמ אמח בינכ'ובו'/יניכשמ א3א 33כ ןינעו /י3עי/י ם ש3י/ינ׳לכ ה/ייה אלש קלמע

 אחננ3 הילע שו3שי1 הילבקל ס יקי רכנ יאה יאדו השמ רמא 3ארשי ייה המכ דמ3י אנ ה3אה סירבדה 33כמי ך/יערל!ךל
 'חלהואנו םישנא ינל רמכ עכזהי לא השמ רמאיו דימ היל ריכזה רשא/יטסה לכ •כ איהה המחלמכ המינע הנכסכ

 ; אכיקל זרדזא אנאו א/יכל ד אניק יאה איה ןליד קלמעכ ארי אלו עגיו ףיע ה/יאו ךרדכ ךרק רשא רמיל כו/יכה ןאכ
 רענ רע/יא רככ עשוהי קפנד א/יעשב שידא אליעלד היהש 'ה ילול חיל זלעיש/יילידג /יטס ויה הנה ןה סיהלא

 , ןינייז המככ ןינוק/י המככ ןק/י/יא) ןור טחמ אליעלד 'חזשזיא ימיכ היה ןכו איהה ׳נכסהמ זגתיא ליצה ןעמל ינל
 /יירכד אמקונ אמקנל אד אכרקל הימא היל/יניק/יאד אכר אעדומכ םהיניע ןילי/י ויהו הדי/יה ןח ס הידי וכיש
 כי/יכדאזר אוה אדו/יילכ םקנ ;ימקמ ברח ב י/יכד ונייהו רכוי אלו טרכא זנלט זנעונ ן ה עמכי ביוא לידגה ןכ לעו
 יארו ברח יפל ברח יעל :מע /יאי קלמע /יא עשוהי שולחיו םועבק זז הניט יפלכו ונל היהש 'ה ילול דוע לארשי סש
 ברחירקאד איה יאה ברחכ אלא ןינייזז ןיחמר סיפל אלו םהינש רשאב םיריפה ימי ינפל 'למע ןורכז /יולעל הבוח
 ילטי אליעלד אכרקל ןק/ו/וא השמו /יילכ םקנ/ימקינ רוכז לארשי ישיאל 'ה רכדיהכ אלהו םהירועישב ויש וידחי

 י ריעז ןיא/י/זז ןיאלע זתכ/יכא קלויעד אדאכרקכ אנא/י רשא הרי/ט ךידי ופרש ןמזכ קלמע ךל השע רשא/יא
 י השמ 6 'ה רמאיי ׳סז יזח אקדכ א/יינמיהז הנומא וידי יהיז ןמז לכש ךבלב /יעסל רוזעל ריעמ ךל היה/י וז הריכזה

 אליעל החמ החמאהחמיכאקי׳ד/י׳אז ןורכז/יאזכו/יכ דגנ ךדי ופרי הז /ימיעל ואהרו/ט םידי ןויער ךל שיש
 'י/יכ קחצי ייא א/י/יו אליעלר אנרכ׳ד רכז א/י/יל החמא • קלמע רבגו ביואה
 רמא אלא קלמע רכז /יא החמ/י בי/יכו החמא החמ יכ קלמיע/יתחלמ דס יראיכ חלשב /ישרפ
 'ליעל הינרכוד החמא ינאו'/י/יל 'ינרכוד ןזחמ ןי/יא ה״בק קלמע אביו ליז המה רשאכ םירבדהו
 קלמעכ 'הל המחלמ הרזאי יבר רמא השרפה ף׳סכז 'טו אכרקי אי/יא אק אישק אכיד/ילזגמ׳/ימכחד אזר שירא
 /ייל אמלעל ןיי/יאד ןירד לכב ארדו ארר לככ רוד רודמ ץאכז לארשי דכ היכק רמא 'יכז א/י/י> אליעל חכ/ישא ארח
 והכ חגאה״בקז אשיכאערז אוההמ יהב /יילד רד ךל וזיכ/ישא אל דכי אלכ לעילחאליח רבג/יא א/י/יל ןמיא

 • רוציקכ ל״כע אכרק אנידר אליח רכג/יא1 אליעלד אליח ןישי/ימ ליכי בכ ן יאכז
 לארשי םע קלמע תגהלמ םצוע הראב םשמ הגה אביו כי/יכ המ א/ימל לחרבי טחד א/יעשכ יזח א/י אישק
 הוהד קלמע לש רש מ'סי עיגה ןכיה דע אלכ י ימחרכ אניד אג רטקל א/יא לארשי םע סזיליו קלמע
 לארשי וליאו א/י/יל קלמעל אעייסל אליעלר א רטס מ /ייחנ ן והידי וכרד םידי יופרכ ס׳ריפרכ א/י/יז אליעל חכ/ישא
 ם/יויהב ןכא ךדכ/יי וינפל ובשחנ והז/יו םפאמ ןיאכז יוה היבקד אגזרטק א/ימי אליעל םירא 'לכי ה׳כקד א/ייריאמ
 'עטקכ ךדב/יי זמכל השק ה/ייה דאמ 'הל םיאטחו םיער יכסנ ההד היה ה״בקכ א/י/יל רמ/יאד המכ אליעל היה
 ןהיא רהוזכ שימכ קלמע לש ירש איה מ'ס רשאב ףיכ םי ימראו יהל ילטנו אשידק אמישרד א/ילרע ןול ירזגו ירכ יל
 לכל שבל/יר /יימה ךאלמ א1ה מ'ס איה /יילוג זהיא קלמע היכקד ע״כעז /ייער/יאד המ ךל ליט ירמאי אליעל ן ול
 לארשי שיא לכ השעי רכא ןועז אטח לככו ׳וחרא סיפכ דזי 'תח המ יכז ׳ טז ינל יחכ עשזהילא השח רמאיי אלכק הוה
 ז/יזא םיקיז חמי םירשאמ ינחנה םאי זב חכ ףיסימ איה אלא דיקפ ה׳כקדהאתדקאכרקיאהמהיתרנקילסד השמ
 'לפונ המיא ןיאש הרמה איה ךכ יכ ונינעמל ה והליפי׳ככיא 'זההל ימרג ןימזא אנא השת ימא הלמר ארקיע עדי השמ
 'ורמכ׳וימה אבצ לע דיקפי ש״מכ הלח/י הרש ליכ/יש דע א/י/ילד אברקל ךמרג ןימז עשוהי /ינאו אליעלו אכלק
 ךיראה הז םעטמ רשא המדאכ המדאה יכלמ לע כ״תאז \!רבי לארשי רכנו ודי השמ םירי רשאכ היהי ביזיכד ינייהו
 השק רבד ןיא ןעי רוד רחמ יחינהו קלמע םע ךרכ/יי איה אברק ךיניעכ איה הלק יכו ש׳רא יחי לע חצנ/ייז אליעלד
 'יבר 1 זא דיחי לא בישהל י/יזצרב סח יכ היב םיקמה ינפל אנמז אוהה דע אמלע ירכ/ייאד אמיי ןמ ח׳/י קלקער אד
 הלילח טפשמ הסי אל קראה לכ טפישי םיבכעמ ס/יטיעז גיגד יזמייכ וליפאו אחישמ אכלמ י/יייד דע אנמז ח;ההמ1
 לארשי /יא בהאיו 'למעל ךרכ/יי אוה ביוא יכ סג הז םעטתל ןיאיגסו ןיכיק/י ןילייח ןינב ואלו הי/יתכ חכ/ישי אל גזגמז
 ךיריש ןזיכ ךא וליכהל ונוצרכ ךרכ/יי ול /יחי רשע הנה עשוהי 1:השמ רלאיי היה ה״בקד ןירטס לככד ןיגב אלה
 הז רש ןיאש ודיכ םיבכעמ טחנאז הלח/י זרש /יא ליפהל אלא הזה איכר איתז איההכ אהו ארחאל אלו עשוהיל יאממ
 ר׳הע אוה ןשש אוה מ'ס הז אלה יכ תמזאה חש ר/ייכ הזהד ה׳סל א,׳יח אמי יאמ עדיי לכ/ירא'/ימכחכ השמ
 והליכי הככיאו רתויו ר/יזי !זועמכ קזח/יי לארשי/יוניעכ? השמ רמא א/י/יל קלמעל אע׳יסל אליעלדרטסדמיחנ
 3פב ןכלו • ונידיבש .תוריכעתכזשנ א3 הא ךרי/יי אוה האלע ׳גרדב אנמו איההכ עשוהי יו ח/רא יכה אב רק יארז

 ס-כ יי/וי

 ז ►



 קלסע תזעיפ רואיב א קיפ
 הזה ליחה פולגמ איהש הדיבעה זניפלזאג׳דכזנש םעפ
 ״301 ךילע ואבי יב היהו הב ושפ סש הרמאנ רהמנהו רמה
 םירבדה לכ ךיאצמז ךל רצברקזאזןיהלא הדעפכשז
 םוקמ לבב (בו ךיהלא ה דע פבשז םימיה פייחאכ הלאה
 רשא חישמ ילבח ןיגע והזו סיבימככ! םיאיבנב היופכ
 פייכז בורב פייכלמה ׳רש ראשלש ןעי חיגה ל'ז םימכח
 ׳רמגל רהטנו ן׳חרנ ךירצ קלמע רש ליפהל ןכא קיפסמ
 ונשיזיי וגימצעת בושנ סא ןכ לעו ונינוע לע ןעשי לב
 ילבח היהי בושנ ןעמלו הפעב היהי ?אל סאו ךרבפי איה

 ןכלו ול רמאי שורק ןויצב ראשנה לכש דע זנככזל חישמ
 ריד אב דע רחלדהמ־קבפי אוה החינה קלמע פלפמ
 ונפיא קרמי ץק פע היהיו בייח היהי סא וא יאכז ?לכש
 לש זרש תכ שפייי 'ה דע ונכוש דע חישמ ילבחב

 • רוזע לופיי קלמע
 ב1פכה ה׳ע ךישלא השמ לחנה םכחה ראיב !ךןן
 םישי רפסב ןחכז פאז ביפכ השח לא 'ה רמאיו
 פחפמ קלמע יכז פא החמא החמ יכ עשוהי ינזאב
 ופיאכש לארשי סג המו שונא בבל ן׳מחפי אלה יכ םימשה
 יניעב ךכ לכ םאה רימאב עשיהי לכהמ רפויו רחה
 פ!נכהה לכ לעו עגר ימכ יבירחמ יניא המל קלמע ער ׳ה
 • ושילחהל קר קיפסה אל יפמחלמב עשיהיז השמ ושעש
 • עשוהי ינזאב םישי רפסב ןחבז פאז בזפכןכלע
 סגו דוחו ןרהאו גישמ לש פינכהה לכ ךיא החפי לא
 ל״סאה ןיפמ שימי אל י׳ענ עשיהי חי לע פייה
 יכיפיאהלסאל תו לכסע •ישע לש ונטש ףסוי ערזמו
 דיב סא יכ ופלפמ ןיא קלמע לס דשש • דבלב שולחיו סא
 הלעמלמ ותליפנו ענכי זאו ספינוזע לכמ םביש י׳ע 1־רשי
 לפכב הזיתא ׳חמ יכ שוז הטמלמ והליפי ךרכפי איה בישי
 רכז פא ינא החמא ןכ רחאו סימשה לעש דשה פא החמ
 'פי אוה הלתפש פימזאה ראש ךפה םימשה פחפמ קלמע

 ךכ רחאו סיימכ סחמה אבצ אוהש םימשב רשה ליפמ
 הזכ ןא סעה פא םימשה פחפמ דמשה לארשיל רמיא
 םדאה לע 'לטומ םימשב הזה רשהפמחלמיכ אוה ןיפהנ
 שיא 'הל אוה קלמע פימחלמי ליהניה פמחלמ איה יכ
 היהי דמאנ רוכז 'עג םנמא • םימשה פחפמ המחלמ
 ךיהלא רשאן־ראב ביבסמ ךגייא לכמ ךל ןיהלא'ה חינהב
 פחפמ קלמע יכז פא התמפ הפשרל הלחנ ןל ןפינ
 עגיי ףיע הפאי םיר׳ממ׳כפאצב זא יכ חכשפ אל םימשה
 יפלב ךדוע ספיחמל רשפא היה אל ןכ לע סיהלא ארי אלו
 ירבד ואצמיש דוע לכ קלמע פא ליפהל א׳א יכ םיהלא ארי
 ךיביוא לכמ ךל ךיהלא ׳ה חינהכ ןכא רימאכ לארשיכ פינ1ע
 םדאה פא סיככסקה םיביואה לכמ איהש קאכ ביבסמ
 םהש םכיפינזעכ ספאיבש האמוטה פ״יכ לכ םהש

 יכ םהה םיביואה ליפנב זא קלמע לש חשכ תכ םיפיסומה
 הפיהש ץיאהש ךנורשכב 'שעפי יבד פמשא ךל ה׳הפ אל

 הנפמב ב זי •־

 וס
 ןיאש הפשיל הלחנ היהפפ קספה הל שיש הנפמב

 לקי זאביואל ךירחא ץראה היהפ אריפ אל ׳כ קספה הל
 איהש םיתשה לע איהש׳ירמכ הלחפ ישה לע דוקפל רבדה

 החתפש קרפישעל ךל ראשי אל זאו > אוה לאעגינה לע
 'ןמאכ זמ־יאה ךלק 1י איהש'יתשה פחפמ קלמע יכז פא

 לעמש םירמב אוהש הת יכ םימשה פתפש ורכז אזהש
 רהוזב םימיא אוה הז יפלכי ידי לע יושע היהי רככ םיתשל
 :אליעל הימכח החמא אנאו אפפל הימכח ןיחמ ן יפא
 יכ אוהו פירתא פישארמ דיגמ ןיבתי איה
 קלמע רכז פא החמא החמ יכ ?ימיא ירחא
 רכז פא פיזימל ץראל סנכישכ םהל הויצש המ ינייהד
 ייוזנ יפ׳ע פישעל יפיתא הז הנה ■קנפי איה יתא קלמע
 ראשיי היה רשאכ ולא פירחב םייקפיאל יכ יפער׳ לבא
 'הל המחלמ הי סכ לע די יכ רמאיי והזו ץק פע דע רברה
 אלמ ־למיל חכשפ אל הפ םגש״זז רחרחמ קלמעב
 ןא ל אש ימיכ אוהש ׳ ופו הזימפ 'יכז חינהב היהו יפיתא
 אלש ןפואב םלוע פ׳יחל ראשיי זא ימגיאליכיפעדי
 ךשמ אוהש תכשפ אל סא יכ םצעכ רוכז ןל רמול קיפסי
 הירחא ןיריטפמ ןכלו • אוה בר יכ החכש יב קדוצש ןמז
 אל ןיידע ךיא עירזהל קלמע דל השע רסא פא דוקפ
 ר׳ד רודמ קלמעב 'הל המחלמ? קלמע לש יפי־חע סייקפנ

 הבוח הועבק הלז לכ לעו • י׳דש תיכלמכ םלוע ןקיפי דע
 ׳הפא האריל ץראהדוע לכ פער ןעמל ריכצב הפילקל
 שיפהל םדיבש פחיכנ מ ב״ש ירתא ןולה ליאוהו דבכנה
 המי היהשכ ץראה לא גישיו ריזעלפנוקלמעלשחשחכ
 הככיא יל יוא ימאל ויאטח לערכגיחםדאןנואפידאמ
 'יכלוהז׳ירבנפמ קלמעב שריש יל יכיואו ירצ״ייפיארזלכזא
 פיכ ןברח לע דאמ ול חש רמהו יפאשחז יעשפ ןזענ
 ןיא רשאי ם׳וגכ לליזימס ותשו םינשי םימי המכ הז יפחינמ
 םייק קלמע לש וערזש ריע לכ םלש ימש ןיאו םלש !אסכ
 ?לש ישי ץמואו חכ <ןסיפ י ישאכ הז ה לודגה רעסה ילשבו
 >ל היזאו׳ימזצעתז םיכלה יפיכועב רה״צי איה ןטשו מ'ס איה
 לארשיב חרזאה לכו םתיבא ןחלמ לעמ ולגש םינכה לע
 פאלפזפזער זרבע םויכ םוי חימו סיכמו פיקזצב טשי
 'ה השע המ לעפעדל שקבמ ןיאו שרח ןיאו ונישאר לע
 םיכלזה סה ןיא תלחנל יל רחב לשא יפליגס סעל הככ
 ןיאש םוי ךל ןיאוסויל ס׳ימרי־שחז ןילה וית יחד לא יתדמ
 ס־גיפנ םיניפכ !תש יבשוחו ה יארי ורבחמ הבזרמ יפללק
 ספא הלע בר ברע סגו י׳מחהזרזשה לגר סמרמל המה
 ןיכמפ ץיפנלי שיפנל קלמעד אשיב אערז ׳זההמ רוד רח
 יפ ־ע להקב גהונ יפייה ינאו ימל רכו לכ דבאי פייר׳איו
 ררועל ה1׳ה םחבדה יטרפ לכ םעה 1 שורדל רוכז פכשכ
 זפבהא וארו ואט הנה רתאל 'ישטכ ירבד רפס רטנה בל
 י־לג הנה יב שרקה םע לארשי פרע םכמע 'פ׳ יפכיחז
 ונפארקלאכ יכ אוהה עירה קלמע פי!ע ישא פ״עה עהיי
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 חורכ לש ןשנוע לע רסומ חח:וח א קרפ
 ףככ יתיא םש יכ׳הדע חשתאי ינדגנימצעתאהושיו
 ומצע תא עירכי) הינש ףככ ׳ה םלוע יהלא תאו םינזאמ
 רנדל׳הדגנ הדח ברחכ ויפ םשיו'תי ?תמיעלירשתאו
 'תי יילא ־ממאי הלעמ יפלכ סת׳א קורזכ תולזמה לע דתילו
 ךרבתי יתכיח הלדג תאז לכ םעז •תרחבש המ ךל ליט
 םיתש יכ ףא ימיל קלמע ך׳ל השע רסא תא יכז ינל ר/י אי 1
 סירכדכ יל השע רשא ךל 'או יל דחא קל/יע השע תיער
 ךא סחזהיכחי חלש רשא לע ךל דחאו רכח רבא םיערכ
 ך׳ל השע רשא תא רמז רמוא)ךל רשא לע ינפ םש יננה
 ךכ רשא ןילא עגונה ידקפ דעיל רשא תא חינאו קלמע
 תא בוזעל ותלוגס םע לא ךרכתי ׳תכיחו !תבהא ךרד ח־ה
 ןימיא בזעש הערפב השע רשאכ וינכ רוככ שורדלו ולכ
 1כו חלשא אל לחרשיתי סגו ורתיא לע דקפו'וכי הימ
 לע ודי תא ׳תיטנכז ול ךיראה זעל ריטקהכ םעברי יתיב
 רשא תא רוכז ךרבתי איה רמא ןכלו • שכיתי דימ איבנה

 :ילא עגונהמ רתוי רוכזל קיזחא הז יכ רמולכ ךל השע
 הזמ קיתמ ךיח שיה וארו זטיכה ימעז יחא ןך]ר1/1
 'ה יכורב שדק ערז יעיר ואט יחא ואוב
 רשא סמחהמי 'ה לאכישל אוה ךחכ רצויה דוככ לע זכוח
 ןהל תוירע לש ןשנועמ תחמ לש ןשנוע השקיכסכיפככ
 ןמה קלמע ונילע אכל םירצממ ינתאצכ ונירכועב ויה הנה
 אריכ אמיאו יבג ןישודיקב תיפסזתה ש"ליכ אוהה ערה
 'ולקשמכ ארמ יניצתד שרפמ קחצי יניברו לז ׳ לכו תילקשמ
 ףיע התאו קלמע ךל הסע רשא תא ריכז שרדמכ רמאדכ
 הלןוע לעו תילקשמה ליבשכ לנייה סיהלא ארי אלו עגיו
 השע רשא תא ריכז ביתכ תילקשמ׳פרתכדקלמעאכ
 ךימסו ׳ה בעלת׳מרמ ינזאמ ילשתכ׳יתכד ונייהו קלמע ךל
 לש ןילקז ןחז אב הז ןזע לעש ןולק אביי ןחזאכהיל
 תפילק רסכ תכש יקרפכ זמאיכ רבדה דוסו • כ*פ קלמע
 אלהןוערתה זניתילגכ התע סג יכ קפס ןיאו ש׳ע הגונ
 ךשמ לע קלמע לש ורש זועל חכ ריבגהל ונירכעב היה אלה
 'זרגהלהז הרמה ןזע ןודז קיפסה סא יכ הזה *ימי ךורא ןמז
 לכ םע הבגשכ הכרעמ בצמכ לכתויהכ ערה קלמע ינילע
 קלמע אביו הלעמ לש חש חפ ריבגהל באכה לדג תאז
 אעראב אכיצי הלעש לארשי תכרעמ כ:מתייהכש*כו
 ׳תאל ׳תזזהב וועי קלמע לש זרש לש זחכ ףסיתתי כגתתש
 לארשי תדע דיכ היוצמ וז הדמשןתז לכקאיכרירויית
 רשא םלועכ תישגרתח תיער תירזגו גגומתמ םלועהו
 'ולגה 'וכיראלהנעלו שחרהר!פ שרוש אזהתילקשמה ןיע
 ורשל הזהן!עכ ליחו ןווע תתכ הזה אלפנה ןמזה לכ רמה
 וניתינזעב ןעשנ אזהז ךרבתי איה !ליפי הכביאז קלמע לש

 דאמ םינויכ ימע ינוע האר רבגה ינאו לנראיכש ימכ
 תילז ןח תיל ןיש*נעמ ןיא וז הדמלעי תולקשמ תארותכ
 יעטנ ערי רשא שיאה לכו :רומג רתיהכ םהל השענו ןייד
 לע םחיני ונ ק ד־בכלע סוחיתאזה ע׳רגההדמבטכל

 י ריעה

 יצכ יליצאו םיבר יכרצ הבעי ׳יפנכב רשא סמחהמי רבעה
 תאז לע םתחגשה יניע תישלו הלמוחל םהל התואי לארשי
 ירכימ לש תויונחה לע ןירזחח ויהיש םינוממ דימעהלו
 'הילע חיגשיש ימ ןיא ישאב םהמ רתיי 'ירחוס לשו תינחמ
 ת;נ״מ ירכומ לע המה ףדלעה חרסכ הרס ופיסוי דועו
 'ה לוליח םימרוגו תורסח תחמבז תילקליקמ םינזאמכ
 דרומה א׳לר ןמיכ רוטה בתכ ןכו אילפהל דע דאמ סיזגכ
 ושעת אלד ואלכ רביע יוגל 'יפא וא זינחל רסח לק1ש זא
 םיניממ דימעהל ד*ב םיבייחו הרושמבו לקשמכ הדחכ לוע
 ׳רסח הדח יתא אצמנש ימ לכי תייינחה לע ןירזחמ ויהיש
 זסמלו יתטהל 'יאכד תילקליק י םינזאמ יא יכח לקשמ יא
 הרכח הדמ תינחכ תיהשהל וליפאו ןחתיכל הארי רשאכ

 עדיי יניאש ימ אכי אמש הכ דדומ וניאש יכ׳עא רוסא
 קלחב ךיראנ הזכ םירבדה יטרפ רתיו כ״ע הב דחמיו
 ופא ןורחמ 'ה בישי ןפכו ד׳סכ הבושתה רעשב ינשה
 חש ליפהל ׳ה יניעכ לק אהיו וניתזלנ ןרואב דבאנ אלו
 זנידי לע תחתמ קאה לעו הימשב לעמ קלמע לש

 : זניתכושתןחשככו
 ס־תכח רשא תכשה ןינע לע סהל יתשרד תאז *ךן ^
 ן ועב לארשי לע ררועתנ קלמע תחלמ יכ חיגה
 ס י,יה ןמ ואצי ׳זה םזיכ יהיו ארקא זהוכמסאו תכש לולח
 ח לא ןכו קלמע אכיו הילתכ ביתכ המ ואצמ אלו טוקלל
 ר מ־ל רטז הוו • לגדה דס ש״ע הכוראכ טינ ףד חזכ
 תירכהל) דבאלו דימשהל ריכז הזו תכשה םזי תא שדקלו
 תירודב התע םיבר ןהו • אילת אהכ אהו קלמע לש וערז
 לארשי יליצאל ןייצו תכש לוליח רוסיאב ולפנו ולשכ וללה
 יתכשכ תכש חימ הרומחה תכש תטלה םהילא שורדל
 לכו וית׳קוח לכו זבש רמוח ץיאה יתע לכ תפי ןעמל
 רובד רחיא רמ׳חב םריהזהל ךירצ רתויבו זרוצני ויתירית

 ומכ כאלקה רוסיא רמיחל רהוזה סכ והוושה רשא לוח לש
 דימעהל ד״כ םיבייחו תכש יקרפכ הכחאכ ונראיבש
 'ומק יכשוי לע ןירזחמ ויהיש ימש יכשיח? 'ה יארי סינ ממ
 זא םיטושב סתיא תטהלי םשמ םתבישי עינמל תכשכ
 לע ןירזחמ ויהשז׳הילא עמשי יתלכהל ןותמ םהילע םסקל

 בש !ללחי לכל תיתבש יאצומכ ץראה ימע לארשי ינכ יתכ
 •ונימע ינכתכרכ תאזה תחפסמה התשפ רשאכ הרלמחה
 רשאב דימ תיכרע רחא הכאלמה רתד רנה הא קילדהל
 סיבככה הזחמ יכ הניכת םהב ןיאו םפשנ יכככטשחי
 ו מכ םיתעה רוע ישכ ן יתמהל ךירצ והז ןידל הלעמ הנניא
 םידמשנ ויהי רשאכו׳ ש״ע תבשר ח׳י קרפכ ונראיבש
 יב ץרא ינמ ורכז דבאיו קלמע לש ורש םתיי זא וללחמ
 ןכ לער וצ ׳פ רהוזכ ש״מכ הז תיאמ םיענכנ!םיארי םלט
 זיה דימ יוארכ ת׳תכש 'ב לארשי חמש חלמלח ורמת
 הנוטה ןיא יכ עדמה ימכחל תראיב מ הנוטהו םילאגנ
 תכש וליפא חמשי סא הניטה קר אקייד תיתבש כ לימשל
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 מ תבש לוליח רסוח הרק זא א קיפ
 הניכ '!.תבשכםידחיימ קהזאזי/יורי/ייזיתיקיחלככ 'א
 ת>רח סינכ לע סא היהי ח'ןי ןוקת שירכ ש׳מכ תיכלמו
 םהילע ט3יש קלמע 3ש רש ןיא זאש םילאגנ זיה/זח!3ה לע
 'זלגה׳וחיא 3ע סיה3א ינפל ינישפנ גחעית החלוךיא כ'אי
 ונחנאו • סייכ עשתו /יחא תולפתב הזה אלפנה ןמי 3כ

 קזיח ןיקיזחת ןהב רשא םירבדכ רודה תינרפרחגנ אל
 רזע יתחכוה ןכו קלמע רבגו שומי א3 םירמסמכ תולגה
 'סעל ךרכ/יי לאה׳ילפהש׳יסנה 3כ דחא רשא םישנא 3ע
 >תש א3ו ןיא סא ונברקכ ה שיה ורמאיו 'ה /יא יסכ ס/יא
 3אה זניה3א 'ה /יא אנ ארינ דמא3 סככ3כ םימס .ייאדוזי
 זנילע׳רזעתהל ונירכועב היה הזה ןיעה ס נ רשא עישימה
 שיה ׳וכימסמ חיגה סימכח רשאכ רכדחכ קלמע תמחלמ
 לככ רשא׳ירכר ר/יי דועז קלמע אכיו3 ןיא סא ונברקכ 'ה

 • הרעה הזכ ידו הזה רפסכ י/יעדוה

 /יז יה3 י/ירע 3הקב ב3 סכה שיא 3כ השעי הכו
 /יקח3מ סנה ףקז/י ן ורכזכ דיכז /יבשכ שרוד
 ?שחקד 'ונס'שנתתי םמחתת הזכ יכ ונראיב רשא קלמע
 'רכזנה וחכי/י ר/ייכ סגו ה'רנ הכסמהו הלעתל הנזי3ע
 'ידיסח ךרדו • /יוחכו/י אלמי ויפ וניש3 /יזחנ יפ3 שיא שיא
 עימקה דימי3ה רדס סדזק רוכז /יבשכ /יוגה3 םינושארה

 רע/יא'דבועבו ןי3ימב 'זכ ש׳מכ וז ׳ריכז 3ס יניינעכ 3כה
 השעש המ ה 1׳ וי/יזבא ןיע רכזי ןככז א3יע3 רע/יאד הזי

 ומא םע השעש הח חתת 3א ימא /יאטחו וי/יזבא סע ושע
 'נוי3עה ץרא 'רכז ץראמ׳ירכיז׳ימת ה דגנ ויהי ליזח ש׳מכ

 אסייפ/יא א3ו ץ״ראה ןמ ריכעא האמוטה חח /יאו ש׳מכ
 :ירדס הזו • רהוזב ש״תכ׳תקנ יזח/יד דע א/יינורטמ
 ופוס דע וכז ק3מע אביו ח3שב/ישרפ קך*ךן]ך
 דע ׳ובז ה/יע א3ז ונארא ק3כ /יסרפבו
 ך3 השע רשא /יא רוכז אנ/י/ישרפכי דבזא ידע ו/יירחאו
 רדסב ןאכ ןיכו רובצכ ארוקשכ נ*ש3 ןיכ יוארז ק3מע
 ש׳מכ ריכז׳כי/י 3עש3חג ףקז סעטכ ןיזכ3 הזה דזמי3ה
 דיבע/ייז ןידו* ןח/י ןיב 'ו 3זעייד זתח אוה יכ סי3כוקזיה
 ועיכנ רוא ׳ינוילעסימ״׳י ןח/י ןיכ ייחד אנ3יא רס 'א
 ׳כי/יב ןכו 1חשי רבגו ק3חע דכז 3כ בא/י זאו קיספ א3ד
 ד״ע זפיקזב א/יניכש /י3זאזאדזמרדזפסעטשיהיהו
 היהיו 3'ז ׳וכז סמי!י סהינפ3 ך3וה הו קוספב רהוזכ ש׳מ
 המכ א/יעש איהה ןיגב א3א יאמא א3יע3 אמעט ףיקז
 א/יבה דע /יאיפכ/יאר ה3כ יאה3/יווה וריפש!/יואי
 הודייכ הסו3כואכ אשחד יפיקזכ /י3זא א/ישהז א/יו3גכ
 ןאכב זמרה אוה ןכו כ'ע א3יע3 אמעט ףיקז אד 3עו
 ה/ייהז דע ׳וכי הידבוע ןוזח ׳א ׳יס הידבע □יאיבנ
 די יכ םשבמ םידסחה ה'ו רמח דוסכ ןיסיז הכולמה ׳ה3
 סיעישימ ולעח וא׳יכ /יוז זמר ןהו ומלשויש ה׳י סכ לע
 ןיכי ׳ה דוסכ אבהו :ה׳כולמה קספה ףוסבש ׳הי
 םייחפט הסכאו חפט הלגאו חוככ הז ׳יס יטרפ ליכשהל

 איה?

 ׳יפיפה תגמ׳לחת היה מכ'ש ןיניק/יה 'סמ עדונ יכ איהו
 זיה םיליפנה דסב ץראל דע ךרכ/יי אוה וליפהו האירבב
 םיפרש 'וסכ הלח/יב ויה המש רשא ׳תיאד י״הנ דוס ץראכ
 כ'חאו השמל ךרב/יי אוה וליפהו אליעלדסייחה ץראכ
 !כ ץוחבמ ןח׳טטמ שמלמי ה׳נ ןיכ הלע 1 ומוקממ אשנשכ
 ערז אליעלו זינ/ימ הארממ בזט/יעדה ץע ארקנ ןכ לע
 'יזונג !ראשנ היליד ןיחומ יליפהשכז הטמלו וינ/ימ הארממ
 בוט יכ קחניד היפטעב זונגה ושע שאר ס׳ז רשא הניבב
 יכ לכר לע ךאישה ךכל ןידז רתאנ הז /ימיעלז אליעל אוה
 סימ /יזאצי/י הנממ יכ /יטלמה דוס ע׳לס יזגויב ינכש
 אלכחר דסי ןיב /ידרפמה הלרע םש ןכוש אוה יכ םייח

 יכל ׳אג/ייז׳מורי ןכלו'גוויז םש /*ויה י/ילבל׳בקינד דסיל
 זמיקמ דצמ וז אלו עלס ייגחב ינכוש ה/יע יכ חחא רמאל
 ראבתמה ןטשי׳ימירמ איהו דס י/יכש׳דמ יז ףא אלא התע
 סשז׳ניכב ולש שרושהש מ>לכ םינוקיתב ש׳מכ הניכה לע
 ןחכ לדוג לע תואגתהל ובבל סחי ןכ לעי זונג ושריש
 ינרירק ימ 'ארקנש הניכ יכו קא ינדירוי י> רמואו אליעל
 לע סשמ ינבילשי אלו שרק איה םש זונגה לכ יראש םשמ
 ש״תכ הניבה דס רשינכ היבגת סא ה״כקה ל׳א ןכ

 היבגתש יפ׳עארמילכ/יאירקתארשנהניבד ן ינוקיתב
 דוס סיכ״ככ ןיכ סא סגו סש ךשרש חכמ רשנכ הובג כ'כ
 התע יניק םש רשא סיכככז 'ואבצ םיניכמה דוההו חצנה
 'לחתכ רשא השנה דיג סש1 סחחא סיהלא ןמת ה׳נ ןיכד
 לכ סע ה״נ ןיכ הלע בושו ירמגל הטמל ז/ייקממ השנ
 תשרפ.ש״תכ ךכ הנוכתה הניב 'ה םאנ ךדיריאסשת תאז
 שיש ףא דמילכ הליל ידדוש סא ךל ואב םיבנג סא תישארב

 תיתשנ תכנוגה הגנ תפילק דסב לודג חכ התע ךל
 רמאש והזו שי א ן״נע ח״ח ׳זפילק׳גל תסנכמו השודקהמ
 סא דסב ךל ואיבהו השודקהמ ובנגש ךל יאכ ססנג םא
 םא !א ׳רכזנה תופילק ׳ג ךיתל סנכנ יכ בנגה אנמי אל
 אוה יכ עדס שדקה ןמ םתקיני רקיע יכ הליל ידדוש

 םיאיצומש םשכש הלילב ירקכ םדא ינבל םיאתשמ שב
 וכלת םא היהו דסב שדק ינוצינ םיקנוי הלעמל ןכ הטמל

 'לכשה אל יכ ךל יזא׳בעשל ךחכ והזו 'וכו ינא ףא ירק ימע
 יכ ךממ לכה לשני יכ םמיד שיאכ תייהל כ״חא תתרנ ךיא
 'קונדדסי דס ם׳יד וכנגי׳שאמ ךחכ לכ סאו בנגה אצמי
 ש׳תכ ׳ד ארקנ םש קנזי שחנה תויהכ רשא ס׳י ארקנה
 םד ןמ ובנגש חכמ לכה אלה א״זל םירישה ריש רהוזב
 דס סיחוכט יללוע תוללוע חיאשיו ךל זאכ םי רציכ םאו
 םש םחנמ םהל ןיאו םיראשנש םינטקה םיקסעה תעמד
 םיתעל ושע !שפחנ ךיא ךתירחא טיבהל ךל היה ךלובגב
 וינופצמ לכ !לדגיש דע תחנב שופיח םכיתב ספחיס
 לובגה דע דוע שרפמ!לא זנשרוי ונטבמ ונאיקיועלב ליחו
 םדאה טלש רבא תע דס אבסב עדונ הנה יכ ׳ וכז ךוחלש
 םדאכ לעילבו ער םדא טזלשי רשא תעל דוס יל ערל 'דאב

 'שירקד



 רוכז תבטא דוסיל רדפ א קרפ
 לכ ז .קלמע יכז תא ־הז־מת 4שע תיכל רייש היהי אלו םיתשלפה ןיכ בשנש ן !יאד אזר אדז יל ערל איהז ׳שחקד
 לעי ישארכ ילמע בושי ןיאו ל׳מע ■שחנו ס״סק ויפגא רע ךיחלש ׳חבזנה תיפילק ג ןיחלש לובגה דע ש׳ע
 הלעתתה ח'י ?שרק םש ל אנקו •דרי ןסמחזדקדק השידקה ןמ קגיל אב/י הפ דעי ט׳טמ דע יא /יטלמה
 ,ילשזריהאליע 'הב ׳יו תטמ לש סילשזדי ח׳פ ׳ל לשי״ז ^ יכ ךל ערל ♦אדיב הנה • השידקה דצמ לידגה ןחכ איהו

 אוהה סייכ ן־ראה לעלע ךלמל 'ה היהו תלעמ לש םיארנש ךמולש ישנא ש׳זז ךכי/יב רשא לכ יאיציי /יימשנה
 המחלה ה׳יס״כלעד׳ייב •דחא ימשידחא׳ה היהי רוזמ ימישי ךמחל ך/יבהאסיסקבמי ןמע סיתלשני םימילש
 ךיתיעימ ןאצ העיש יהז אנ טבהי רה רידה קלמעכ 'הל ןחכ לכ ואיציה השהקה ןק תפטחש םחלה י״ע יכ ךיתחת

 הפרחל ךתלחנ ןתתלאי זיזה להגה דגה ןמע יכ הארו עדוי היה אלש וב תניבת ןיא אלא ךל היה רבכש המ
 םיפיט אל רשא זנילצעמב ריעשה ריבגה םאו הכ׳זדאל ש׳ה הימרלכ־הוה דיסב וגהי כ־חאו :ר׳עפה שאר קלמע לש ורש םב לזשמל * י׳מאכ ייפת יעלב תא איצוהל 1ל הערל היהש

 וניבא לעמה יידכ דימשהל םישעמ ונב ןיאו •תיצמהשא בלכ רע זכיתיאבצ 'ה ימא
 ךמש דובכ רבד לע אנק ךבוטב התאי התא טיבא ינבלמ רידל דע ׳טי עימשל סיוג טרק ד׳ל יס היעשי
 ךידבע לארשיז קחצי םהרבא םינימרקהתבהא ינל רוכזו דע 'יכו קדצ דמל לב עשר ןחיי י״כ 'יסבו הכ וככשי רידו
 ינייבא ןימיב דימעל השידקה ךתרות תיכזי םהילא הזלנו יהיזה״ל 'יס לאקזחי *סיב רשא ןינתה תא גרהו
 םוחרו ןונח ןלה לא יכ יניתילגב הלכ ונמע שעת לחז ךמע רמא הכ 'א 'יס □ומע 'ה ינא *כ יע דיו דע 'ה רבד
 אפרל רהמ רודו רוד לכב סנח דסח תישעל ךכרדו התא יכאלמ ןמיסה ףוס דע ׳וכז םידא יעשפ השלש לע ׳ה
 ךימחר זנלנדקי רהמ יניתתלת ךינפל וטעמי לאחניעגנ דע'ה םעז רשא םעהו דע'זבו םכתא יתבהא ׳א'יס
 תא תחשת 12!לועפ ןנעמל אלא יננעמל אל ונייבשןראכ ג׳ס ג׳נ ה׳ל ז״י 'ט ׳יס סילהת □'בלחכ םליע
 ס׳י לכב וכת׳דע רוכזי וניניע תולחימ ךל יכ זנתייחש יבז רהוזב כ*חאן •ה״קר׳כק ט״ק ג״פ ד׳ע ח׳ס ד׳פ
 ךל דחא ׳ה וניהלא ׳ת לארשי עמש םימעפ סירמיא ריתת להקיו'שרפבו השרפה ףיס דע קלמע אביו חלשב תשרפ
 סייג ומאנ יכ וננעתו השחת לחלחייג׳ה ךל וניכח ה • יהייניבמ ןיל אדזיילןדעו'כ>זלתפאייחיבר'פהשיר
 'וחתשתןינפל׳מוקלכוערכתךלךדכ לכ סתיקת הרכא ?ה1י החטהב היהוכ'עא״פרףדאצתיכתשרפמ״רבו

 ?יע תראפתכ הרהמ תיאיל זניהלא ׳ה ךל הוקנ ןכ לעו רתיכ וגהי תוהשה יפל לכהו • אמטי אל ומאלו רע 'זכ 1

 ןקתל ןיתרכי ת׳רכ םילילאהו קראה ןמסילולג ריכעהל םימה ווקי א׳ע ה׳כ ףד תישארב תשרב רהוזב תימיקת
 יתכימ וניניע הניזחת !יפויכךלמו י״דש תטלמכ םלוע תימש ה\׳ תשרפכו •םימע תהקי ילו דעאתירזאאד
 'הו רדא יכיסנ הנומשו והילא םע דחי סנ סירתכ ירתכב דתטהו דע ׳וכי ונילעב טיהלא ׳ה רתאו סק א׳ע ׳ט ףד
 שרבדרקפיאלירכזי אל קלמע לש וערז תירכהל םשארב הליתכהותזחאלו א׳עט׳פ רומא תשרפבו •םילשוריב
 ולעו הכייאמ ןשעכו ןרוגמ רעזסי ץימכ ועזג ץראמ שחנהו ב״ע ח״כ ףד תישארב תשרפבו • ירואית? דע
 הכילמה 'הל התיהו ושע רה תא טופשל ןזינ רהכ׳יעישימ תא דוע םדא עדיו סש דועו דחא ומשי דע יכו םירע היה
 וחמשי חלשמ לככ ותטלמיי׳אסכ ןיכה םימשב חוז־ י םסב ארקל לחזה זא דע אתיב אפלאד אמייססש יתשא
 'תנת ץיאכ 'ימיאלו רישימ םימע טופשת יכסימ׳אל טמד • ימל יכו לכ דבאל חבושמ ז״ה ףיסומה לבז ׳ה
 הנה הי !ללה םלוע דעו התעמ חי ןיכנ טחנאל חלכ הז תסינכ סתיתע ורתעי האירקה •ףקך^ן
 הרהי הי תימוי יזע ׳כ דחפא אלו חטבא יתעושי לח חכבש ה׳י ןיסח ךלמ א'וא ימירהי
 תאירק טפלןכי •'יכויפ ירמא ןיצרל ויהי •העושיל יל יהיו תעש התע׳התש !:דמלו טירקרשא תאז טתאייק תלוגס
 תי צר3ו דיתעל לארשי ישיא לכל התיאי יטצב רטז ׳רפ תאירק הליע אהיש ינטעתי ךארקכי הבשקה תעש םיתחי

 • הרצקכ תאז לע ותאטחו ועשפ ןייכז'ולעהלז השעמל קלמע ןדבא רכז לכ

 זמיחרכ היתניכשו אוה ךירכ אשדיק דוחי . םשל תלכיו דימת ׳ה דגנ ויהי ה״י סכ דובכ אסכ תייה לימ
 •ילסווליחדז חירכי ףא עירי תימחלמ שיאכ אצי רטגכ ׳ה םרכז ץראמ

 רשא תא רוכז השע תיצמ םייקל םיאב טחנא םמש עשר תדבא סייג תרעג רמאנו רכנתי !יביוא לע
 השרוש תא ןקתל הפכ ריכז קלמע ךל השע •יקספמ םיאצויה ןהמש ב*ע חפבו דעו םלועל תיחמ

 תינוילע תטכרמי סיימ יכאלמ רריעלי • ןוילע םיקמכ תישאר תמקנ סיקנל 3 ׳ק ב״ע;לע חלצ בכי טיז אביו ב סיו
 תאמ'ה תמקנ סיקנל : וז תשרפ תטמ לע םידקפומה טכוס תימה ךאלמ אוה ת׳ס אוה שחנ איה קלמע םיזג
 התעו • אשיב אערז איההמ בר ברע סגי קלמע לש יערז ימ יכלב רמזא ותכ בולכ העינ יתכס ס׳זרמ עלס יוגחב
 ןיע ריכזהלו תילעל ך׳כאלתב ךתריבג זוע זעה חלנ 'קעי תיב היהו רפעה דע והליכשה והליפשה ׳ראיכדירוי

 דע םיכז ץראמ תירכיו דימת 'ה דגנ ויהי 'ה לא !יתיבא סילכאי סהכ יקלדו שקל וכע ת׳כו הגהל ףסוי ת־ כו שא
 דמלב אלו



 חכ רוכז חשיפ חאירק םדיק הלפת א קרפ
 םדא !יביוא שאר ן־זימי סיהלאךאדחש ימל ריחשה יתלכ
 ריכעהל סחמכ סיר/יה אכצכ םהילעש םליצ רש לעילכ
 וירפ דימשאי ןדזבכ יפמ רימאב ץראה ןמ ןחזנתלסממ
 קאה 3כ 3ע ך3מ3 ה היהז • תחתמ זישרשז לעממ
 'יכי ה סעינ יהד • דחא ימשו דחא 'ה ה*יה> איהה סייג

 ויניעב לקי לא 'ה ;יאריו .תעד חח יתא רשאו • 'טי ןוצרל ויהי
 יכ םימיה רתיכ הזה רדס תינרלל ריתעל
 ה3אה םימס רתייכו • םימיה לכ איה יח הריכז כייח
 זאמ התיה רשאכ םיעשר השמ רטשל סישענז סחכזנה
 ןיאש הזה ליחה '!לגכסג המי !יפנכ לכי ןמה ןדבא 1חשיל
 'ה יאריל׳ירצה המהו קלמע 30 יערזמ וכ ןיאש דודו דיד ךל
 'הזל״זיא׳ע א׳כ ףד תישארב רהוזכ ש׳מכ ומש יבשוחו

 'יליפכ סידטג םיאפר• יקלמע ןיניאוכרכרעכ {יניא קנימ
 ןילכיסעלב 'הרתאמאריעז 'ה-תלפנוהייניגכי םיקנע
 'תילגכ ןוהנמי־יאתשאד ןיליאמז׳יכו יזה קלתעד ארששמ

 לארשי לע ןדיייקןיעאז>גסאמזיקכןישחןוניאהאעיכר
 םהינפמ סמח ץראה האלמ יכ דמ/יא !היילעו סתח ילכ
 הסה רמתא !היילע ס יד ובג 'וכז סיקלמע ןמיא ץליא
 ןוהכ רמע־יאד ןילאד אדששמ ןמיאו םשה ישנא םיריבגה
 תידננכ יעיב ןינבו םש ונל השענו דיע.ינל הנבנ הכה
 'הד אמשל אלו יושיר לע 'רטעו ת׳ס ןיהב ןייישו תישר־ןנו

 ארהא אדטסמי סכ יכל השעניד״הה םש ןיל דבעמל אלח
 ןיל ןילזגו אעראר ארפעב ןיניאד לארשי לע ץרבגתמ
 זהיינימ ןיאפיתח אקחזדכ לארשיל ןיזחי סא םיאפר ׳וכי
 אתיירזאמ ןיפרתמי ןאעכ אלי ןיל אכושל ישד ןול תיאי
 מ/יא ׳היילע ועעסעכט דכעימל הכ ןילדתשמד ןילאמי
 רתתא לארשיל אריקפ יתייד אנמזב ומיקי לכ םיאפר

 ןיליא לכ סילולזמד ןמיא םיקנע ימל רכז לכ דבאתי ןיהכ
 זרדהאד ןוכיא ןליא ילטו ךיתורגרגל סיקנעי ןיהב רמ׳תאד
 אשדיק זהיאד רוא יתיידדימי יליכו והכי והיתלאתלע
 ואל אנקרופ לכא קדכאתיז אמלע ןת ןיתמי איה ךירכ
 האמיא היבד יחמיד דע קלמעכ אלא איילת !היא

 תלתסנ סה בר ברכ ינימ 'הד ראבתמ רשמ הגה • 'יכז הימקיא אהו
 ריד לככ םילגלוגמה בר ברע לש תועדה
 קלמע תייחמ לעה׳בק עכשנשהמס רמאו לארשיב רדי
 ןיכש ת ׳ריבע לכל יכ ןעי תיער תימשנ סתיאיזיתתיש איה
 עדו♦ סא יריכחל םדא ןיכ ןעי הבושת ליעומ םיקמל םדא
 זהיילעד 'יקלמע םיעשר הלא ןכ אל יתינרל לכוי אטח ימל
 אלו וערי אל רשא םהינעמ סמח קחה האלמ יכ רמתא
 םעשפ ןוע אשמ סמבדי׳י׳ ילזג! טנג יממ תעדל ימי
 זימילשתכ ףא ירטפי אל רשא 'ינייכא תקנאמ םיינע דישמ
 איה לד יכ לד לוזגת לא ש״תכ סימש ידיב התימ ריכייחז
 יקרפכ 'דוקה קלחכ לכדכ זנחלכהש יתכ םביר בירי 'ה ׳כ

 הינד סיקלמעה שניע חיבזה םדיק ןכ לעו ןתמי אשס
 לע !ימייק ןיעאד המכ םשנועל םעט םידקה 'וכי האמיא
 'הילעו סמח ץראה׳אלמ יכ דמתא יהיילעי סמח ילכ לארשי
 'הל 'מחלמחלשכ תשרפ ףיסכ ה׳עי׳כשרה ישדקב רכח

 'מלעל ןייתאד ןירד לככ הדיה♦ יבר למא רח רידמ 'למעכ
 אכרק והכ חגא ה׳כק/ אערז איההמ יהב תילד רד ךל תיל
 םינימא ערז לארשי ישיא לכל ׳יאר הלאכ אצויכו הלא לעו
 וברחכ םהילע דיקפ♦ ה׳כ םיקמה ינפל תיצרלו דיתעל
 םהמ לארשי ינכ תמקנ תא סיקנל םד האלמ 'ה ברח השקה
 והיא יאל אנקריפד שידקה וחישמ תיבקע ופריח רסאו
 ףאו רמאמכ רימאכ האת :א היבד ןזחמתח דע אלא איילמ
 רחא אלס םעז םע ירש לכ לע !תלעתכ רזאתי זיעסג
 זניתילכל ונילע׳ ידמיע רודי רוד לכבש א 11 ונילע דמע בלכ
 םילעופו םהב שבלתמה ןקהד אשיכ אעלז אוההמ המהו

 ד רפסכ היהש השעמ רמוא היה ידימו יבא יגראו ¬שממ ןמה ידי ׳שעמ
 תא1!ה רעיו םירפא 'ן ףסוי ומשי'א שיאב
 ךלמה תד׳כע לכי סיסמה תיכנלי ךלמה יצחכ תכלל יחח
 שיא והאר רשאכ ךלמהו חילצה שיא יהיו ףסזי תא 'ה יהיו
 ותוכלמ לככ לחג וניניא ותיכלמ לככ חיקפה םינימא
 'יתישמ ףסייל ו׳היי םיריהיל לירגו ךלמל הנשמ איהו ינממ
 'ישקחו סיםזסז בכרמ ול שעיי ונחלוש לע םילכוא 'חשה ינכ
 לעילכז ער שיא םש היה םהה םימיכ!וינפל םיצר שיא
 תצקב דיקפ והעמ יכ ט דורמיו זלןטשלסקיי ויתרשמ
 ךילמי ןילמה רמאיי ויצודא ףסקכ אכקיי תוכלמהמ תימוקה
 1יה אלה רמאיי הטאהל טלכ הער בשחו ונילע ידוהי שיא

 לכוא הת־עו םתוא בזע אוהו !הטוע םה םהמ י־נפ ריתכה
 סיט הרכמ יל רמאיי ךלמה לא יל ךליי ימעמי ףסוימ סקנהל
 ךלמה יזנג לא אינהל ףסכ חככ׳כליקשא ינאו יל ׳ידוהי 'י
 ך׳דיקפ ףסוי אוה ןושארה זל׳חאיי ןעייי םהמ ימי ךלמה רמא
 'טו םירשהו סימעה לכ ןיממ הלכי ך׳תירציא תא הלכ רשא

 'מאיו ספטי םהינבו סה יל סרכמת ךתיכלמ ירישע םירחא
 םיתחיו ביתכי לעילכה שיאה רמאיי ךרבדכ יהי ךלמה
 ךלמה רסיו רח©ל רבוע ףסכה לי קשא ינאו ךלמה תעבטכ

 דרוצה ול הזנ דשא לככ בותכיו יל הנתיו יתעבט תא
 וירטס םדא יכיסנ העשתי ףסויל ךלמה רבמ יכ

 דימי ףכתי איהה ררוצה שיאל סניממי סכטו םהינבו סה
 יזניעה ינפמ תתיי רהוסה תיבכ יהונעיו ףסוי תא ישפת

 • ראשה לא הנע ןכו ברה

Xא הה ררוצה שיאל ךלמהלדיגה1ןהסחכדה רח 
 זבל הבגיו םירשה לכ לעמ !אסכ תא םשד
 םילידגה םיריהיה דיחכהל רמאי סידזהיה לכ דבאל רמאיו
 ׳יראש דעב תינש !די בושי ךכ רחאו ךלמה רעשכ םטשייה
 אל אמש דחאכ םלס לע שקבל ןיאש האר ט םיריהיה
 לארשי תיאבצ חש לכ לע תיל׳לעלילעהו !תשקכ השעית

 ארקיו



 בר השעפ א קרפ
 םכמ ךלמה שקבמ םהילא רמאיי יתיב לא םתיא ארקיי

 אי הי םהיניב רשפמכ יתצע שעיז /יאש ן ילכית אל בר ן יחמ
 סע ירשפתני רסחל לאה סנחני • ן/יציב רוקעל ן׳פח היה
 י.תצע השענ א3ש יתיארב יהי!ן3מה רעש לא ובישי? ךלמ י
 ך3מה י/ייא סע 3אעחשי ך3מ המחלמל םק ס מימ יהיו

 ׳ אמ ך3מ3 דאמ יניי הבראכ דאמ הברה םילאעמשי ואביו
 הזה ברה ןימהה םע ;יושעל לכינ המ רמאיי םילאעמשיה
 ילוקכ עמש ךלמה ינורא רמאיי איהה רריצה שיאה ןעיו
 איה הת ךלמה ל׳אכר ןיממ ךלהיהי1הביטהצעךצעיא
 ן ממ לכ ׳חקל בתכי ביט ךלמה לע סא רריצה רמא ךתצע
 אצמי רשא תאמ ןתא ינאו ךתיכלמ ׳ינחמ לכבש םידוהיה
 רשא םידוהיה לכדימשתש דיעי אזכיר תיאמ עברא םהל
 תינידמ ישנא לכ ונתיש השעא ינאו ךתטלמ תינידמ לכב
 תידמעהו סיסמה תחת ןיחמ איביד ת ךתיכלמתינידמ
 הפיא עדיי התכו הנשכ הנש 'למל םינתינ םיריהיה רשא
 תא סאי • תאזה הצעכ סא יכ ךילא ןמאנ דבע יכנא יכ
 ףיסייאלי וינפלמ סשריגי םחכש רככאייהתאסיהלאה
 המכי סהכ ץופחי ךלמה ךיא םהב ףיק 'יהלאה םאי 'טיבהל
 ירמ םע 'רות אלי ןהכ אלי רטוש אלי 1׳רשיל ךלמ ןיאש םימי
 המחלמל אצוי ךלמה ונינודא ליעוהל אלי רזעהל אל התה

 'חינת יכ עצב המו םהיתבב סיתושי םילכוא םהז ויביוא לע
 • םחינהל היש ןיא ךלמל יכ םתיא הלכו דמשה םת יכלמב
 לכמ םיריהיה דימשהל חלשי ךלע רפשי יכלת ךלמה ןכל
 יתיב ךיתב יריהי אצמנש ימ לכל הוציךחטלמ תינידמ
 םידיקפ ךלמה דקפיו הגירהל וכיגז ךלמל ויסכנ ויהיש
 עמשייךלמה יזנג לא איבהל בהזי ףככ ללשה לכ !רמשיו
 ורעג ךלמה ינפ יאיר םירשה ןחו שירחמכ יהיו ךלמה

 גהנת יכ תאזה הצעה הבוט אל ורמאיו איהה ררוצה שיאכ
 ךל עמשי ימי סתיא רימשלו סידיהיהתא ביהאל זניתטלמ
 ייפכ רבד םשיו ׳א ןימגאל איהה תעכ'ה ןמיו הזה רבדכ
 רריצה שיאל רמאיי בדת הכי הזה ערה ררוצל בשה רמאיו
 ךלמל רצוא המה אלה םידוהיה יכךיכתנ ךלמה ן־עיילה
 אלש המ ךלמה השעישו םדבאל שקבמ התאי בוט רצוא

 עמשיו ךלמל םא יכ םידוהיל אנלש התא ןיא זיתינא ושע
 ורמאיי יכ העג סלטי םירשה זעתשיז רבד הנע אלי ךלמה

 יתבהאמ אלי ךלמה תאנשמ ספא םידוהיה תאנשמ אל יל
 וחלשיי סידיהיה לא הלאה םירבדה ועמשיי תאי תצעי

 !תיציי םהירעב זפסאני םיריהיה לכ לא עידוהל ס• יכס
 1׳ 'ה אנא ורמאיי םהיתובא יהלאל יללפתהו וכביו וקעצי
 םינפה תשיב זכלי׳קרצה׳ה ךל הזה ררזצה תצעב דבאנ אנ
 סימעה ועמשיי 'רכשב רשא׳ילשירי תטילפלו הדואי שיאל
 לירגה ךמשל השעת המו ינימש תא יתירכהז ונילע יכסנו
 ינינע ׳ה ינינע ונברקב התאו םהדנ שיאכ ׳היהת התל
 לארשי ינב תעיש לעתי לארשיב םחלנ 'ה יכ סימעה ועדיו
 יפלט םהב יהיו חקפתה לאעמשי ירשו יריצ דימ םלאג \

 ;לח

 םילייח ירב ךלמה דקפיי םיה חפש לע רשא ליחכ ברח
 םשיי 'ילאעמשיל רבנ־מ תת יתלבל םיה תירבעמ רימשל
 סישרפי בבר חקיי שארל אוהה םיריהיה ררוצ שיאל ךלמה
 סהו הלודג הכת רהב ךד חטב לאעמשי הנחמ לא אביו
 לכ !יהיו הבר ׳ה תזיינימ םהב יהת׳ הדשה ינכ לע סישיטנ
 ברח יכליש םיפלא 'י איהה םייב לאעמשי הנחממ םילכונה
 ןיב םילאעמשיה אבצ רש חא ךיי ימיתלתשקכ ךשימ שיאז
 יכ הנחמה ןמ ינאיצוה ירענל רמאיי ןיירשה ןיבי םיקבדה
 'ידוהיה ירזל שיאה אביו • חמי)הבכרמה לע מ ליפיו יתלחנ
 ךלמה םילשי התע יבלכ רמאיו בל בוטו זיתש המחלמה ןמ
 'ה יכ עדי אל אודיו יביואמ יתמקנו םידוהיה לכ סעכ ינוצר
 ימעל אנק ׳הז הקזח דיב אבז אציי אוה הנהו וילי־מ רס

 שרפה אציו !שפותל שרכ חלשיי וילע ךלמה כ3 ךפהז
 רמ איז׳זלשה ררוצה זל ׳תאיי םכרכז ייסוסכ הדשכ זהאצמיי
 אביי חרב זעתישכ יהיו ךשפיתל ךילע היצ ךלמה יכ'ילש ןיא

 'ישק 'ירבד ךלמה לא תאל חלשיי הטג לדגת הכי ׳א ריעכ
 ?לישכהל תיה ה תאמ׳ ךלמה תא ללקל קח ילכל ייכ רעפי
 התיח אלמיי דאמ ךלמל רחיי יתלחמל הכחא תת יתלבל
 'שאןיממה לכ !חקיי רסאמב׳נתיי ייחא לכל׳יפתל יציי יילע
 .ךלמה רצ!א לא'תא ׳תיא יאיביי יתטלמ לככ ויחאלו זל׳צמנ
 היבג לדגמב רגסיי ישפתל ךלמה היצ הז ר!רא1
 סירימה ורויו תישק ךלמל רבדיו וילע ימחליו
 תמיי יילגרל לופיי וילכ אשינ ךלמה שרפ תא טיי לדגמה ןח
 תא ישכתיי שאב לדגמה תא יתיציזוציי דאמ ךלמה ףיצקיי
 יגרוהל ךלמהיציו םיטפשמ יתא ךלמה רבדיו ערה ררוצה

 ילכ תאזכ ןתנ רשא עישומה לאה ךורבו זהיפרשיי והוגרהיו
 אוה ב״י שרחב ימע תא ׳ ה עשזיו ומע תמקנ םיקנל ךלמה
 'חוהו החמשו ןטשכ םהירעב יכסאכ לארשי לכי רדא שדח
 רכז ךלמה תמח ךישכי ןקרופה לעי םיסנה לע 'הל ללהז

 ויתרשמ ךלמה ירענ ורמאיו השע רשא תאי ערה ריצה תא
 רשא לכ תאו ערה ררוצה יתא ורכמי בוט ךלמה לע סא
 !תדימכ ול ושעיו םידוהיב ודי חלש רשא לע םידוהיל םהל
 סידזהיל ויחאל רשא לכו רריצה יסכנ לכ חכמיי ךלמה וכיו
 ריכעה רשא יתעבט תא ךלמה רסיי ךלמה רעשב םיבשויה
 השמ שיאה אציו ךלמה רעשכ בשויה השמל הנתיי ררוצהמ
 לכ לע בל יכזטז םיחמש דרפסכ רשא םידוהיה לכו חמש

 • לארשיל'ה השע רשא הבוטה
 'הל המחלמו איה ארונ יכ 'ה השעת תא האור ד־ה
 !אלכמ ע תישו האירה לכ יכ ריד ר־ידמ קלמעכ י
 ןחה ידי השעמ אלא הז ןיא יכ חיגשי הלאכ סיעד סרית
 תינכ יה׳תולג מו לארשיל רצהל םעז םע ירצב שבלתמה
 ונליצת איה ךירכ שידקהו ימל יכז לכ דבאלו דימשהל 'ידק
 רימעל םישענו םירכזנ הלאה םימיה ןכ לעו •םדימ
 ךיפשל תאז לע יניהלאמ השקבנו םירהצ!רקבו ברע תסלו
 סלכאתו םעלבי זפאכ'ה םגישי ופא ןורח? ומעז םהילכ

 שא



 טב רתסא םוצל םעט ב קרפ
 אשיכ אערז ׳יההמ טרפנו הערל 0י3ב> םימקה לכל שא
 3כ םהב ל׳אשל דאמ דאמב סי3ג>סמ המה םימיהו קל תעד

 בשב הלעתל וכידיסש רדסב אזרקכ׳ה יביואמ המקנ שיא
 • זלסבי ריפככ םיקידצו רטז

 ״*£ 4* •^3*•

 יגש קרפ
 רשא ןקרזפהו םיסנה 3יכשמהז עדויה
 שדח3 רשע הש3שב וניתובאל השעג
 היה א!ה רשא אוהה םזיה םצעב תונעתהלו ןיכה3 רדא
 יביוא םיכחמ ויהשסוקחבז החמשל ןוגימ ךפהנ רשא םויה
 סמה םידוהיה וטלשי רשא היה ךופהנ ונב טולשל ונשפנ
 רבא3ז דךנשה3 ןמה רמא רשא הזה םויה םצעכ 'היאנושב
 ותרובגו ופקית השכ מ!רדא שרח3 ג״יב 3ארשי 3ש ן /יניב
 31 ויו'ינכטה יטפשזיו 'ארזה יפכש א3פז א3פה היה סנ 30
 ה״ע םינזשארה וראיב רשאכ 3ארשי ינפ דגנ הער םזיה
 םוי סזש אצמ א3 יכ 3ארשי 3ע ןמה 3ירגהש 3רוגה ן ינעב
 3!רג סייו 'רזע/יה יבא תריטפ שדח סא יכ ודגנכ רזע
 רדאב ג׳יבהיה םירצסךשחיכסגז>3ש'זא1הרשאכאכה

 1ירשי 3זת יכ בייח סוי3 הבוח 3ג3גו 3ארשי יעשופ י/ימ יכז
 י3בז ה״ע אזימרגמ א׳רה ש׳מכ הנוכ/יה 3כ 3פשב היה
 /יזיהכו קביוא /יא םעזו וידבע /יא 'ה די העדונ הזב קפכ
 הזה םזיה םצע ךפהו הכרב3 ה33קה .תא ונ3 ה ךפה יכ
 /יא זב3צו םהיגרוה וגרה ימצע הערה םויבו הכיט3 הערמ

 ז3בק ןכ 3ע סתטשזמב רזא היה 3ארשי יגב 3כ3ו סהיב3יצ
 'וט תינעתהלז ןיבה3 רחו ר!ד3ככ םידוהיה ׳הי3ע ומייקי
 /י!שע3 ןכ/יי אל יכ רכעה 3ע האדוהו חבש /י/י3 הז
 וניאש ךרב/יי ויכרדמ יכ /יו׳ה3 סנה ןמזב ןוששיה׳ימש
 גרקאלזד״מ ןנחוי יבר ירבדכו םיעשר 3ש ן/י3פמכ חמש
 םיעבוט ׳די השעמ הב״קה רמא 'טז ה3י3ה 3כ הז 3א הז
 סוי3 רכז דבעמ3 ךירא א3ןכ3 הריש סירתיאס/יאז סיב
 3ש ןתלפמכ חמש וניניא ךרב/יי אוה יכ רחאש הגירהה

 החונמה 3ע החמשנו ה3יגנז ויכרדב ך3נ ונחנא םג םיעשר
 םימיכ בי/יכה ךשמהמ ראובמכ ה3פמהז הגירהה 3ע א3
 סה3 ךפהנ רשא שדחסז םהיביואמ םידוהיה םהב וחנ רשא
 • ו/י3!ז3 א3 זחתשיז ?שישי'/י3צה לע יכ הרוי החמש3 ןוגימ
 ב״י אמיאו ןניכרפד איהה 3ע ה3גמד קיפ שיר /י״ר ב/יכז
 איה 3כ3 ה3הק ןמז ג׳י קחצי רב \׳ימש יבר רמא ינשמי ג׳י
 'ינעתל סיפסא/ימ 3כהשאיה 3כ3 ה3הק ןמז 3ז אוה ׳יפו
 םינונח/וז תיחילס ימי3 /יורייע3 רפכה ינב םיאבו ר/יסא
 ןכו םימחר םיכירצ ויהו םשפנ 3ע ד!תע3 ו3הקנ זכש יפ3
 השמ1 בי/יכד ק3מעכ ׳ ח3נשכ /יינע/י השעש השמב ינינמ
 ןאכמ תוינעת'שתכ ןנישרדז העבגה שאר3 זלעןרהאז

 /ינעתל א תי יגש קלח

 ת׳רל הארנ ןאכתי ש״ארה ב/יכז ׳ג ךירצש רטצ /יינע/י3
 ימיב ושעש ימכ ןכ םישוע ונאש ר/יסא ת׳יע/י3 רעס
 א3ו םשפנ 3ע דומע3 םידוהיה ו3הקנשכ ר/יסאז יכדרמ
 שיאה ם3ואז •כ'ג ןאכב א3א םיקמ םושכ ךמכ 13 ינינמ
 /יאזכ השענ א3ש הת הזה ׳ינכ/יה םוצכ ןנוכ/יי3יכשמה
 ומעט יכ הכינח םדוק א3ו ׳ירצממטאציש/יוצמה גח םדוק
 א3 ןתהד גורה3י דימשה3 הרוגש /יויה3 אוה רבד 30

 זכר הא3הו םשמ ידקפ םויבו העש יפ3 א3א ה3טב/ינ
 רשא דע ןמ/יט3מכ ןישזדגהז/יזגרההו/"חמשה/יזרזגה
 ה׳כקה ןיא יכ הליגמב וי״ב ה'יוה םש רכזנ א3 הז םעשמ
 3ש וכלמ ךלמ תרז ג הבותכ םשו ׳ונערופה 3ע ומש דחיימ

 3בא העש יפל הלטבתנו 'יכז דימשהל בישהל ןיאש םלוע
 החלששכ ןכ לע יכ עדונכ ורזג .דמש המכ םינמי ב 'יכב
 תררועמ תא האנק ל״א תירודל ינובתכ םימכחל ר/יסא
 רשא בתכ יכ ביתכ ואצמיש ינייהר תימיאה ןיב ונילע
 דיקפל ואוביו בישהל ןיא םלוע לש יכלמ ךלמה םשב בתכנ
 רתסאו יכדרמ לז ימלשחיכ ורמא ןכו ביתכש המ ינילע

 םימי ב םכילע סתא׳ילכקמ וניתוברל וחלשי תרגא יבתכ
 םיצור םתאש אלא ונילע תיאכה תידצה וניח אל ליא ולא

 םהילע ולבק ךכיפלו כ*ע ןמה לש יתרצ ונילע ףיסוהל
 רחז רח לכב םירופה ימי ינפל םתקעזו תומינה ׳רבד
 ריקפי לב תאז לע.וניהלחח השקבנו הרצל תיבבלו םיצל
 רתאי ייש לא1 ונייכש קאב ונתיי הכ דמשו הרזג ונילע
 ותלמחב ןכ עשרה ןמה דימ ונליצהש םשכו יד זניתירנל

 • בוזעו רוצע ספא יכ וניתער ישקבמ דימ ונטלפי
 שרופו הז תינעתב לקמה השע בוט אל ןכ
 'ינעת תנ!ט1 ליאוה הביס ילב רטצה ןמ ׳תצע
 הלאה םימיה יכ איה סג ףסונו • וז הניט לע עכקוה הז
 • והעית תחחאו ןמה הז קלמע תייחמ לע 'ישענו םירכזנ
 אבצ ראשכ זניניא קלמע לש רשש'א קרפב ונכתב רבכו
 רתאיו הלעמלמ םהילע 'ה דוקפי רסא םורמב םורמה
 חש רשאכ לארשי דיב ספא ותלפמ ןיא ט הטמלמ דמשה
 לככו ר״הצי אוה ןטש אוה מ״0 אוה קלמע לש
 תא סירשאמז םיקיזחמ לארשי ואטחי רשא ןיעו אטח
 אל םא הצרא !ליפהל רצעמ ןיא יכ ןפואכ רתיי יחכ
 םלועה ןח החמיי ענכנ זא יכ וניתונווע לכמ וניכזש ייע
 ךרבתי איה וניתכזשת חכב הלעמלמ והליפנש רחאו
 הריכ ז האכ ןכ לעו הכוראכ םש ראובמכ הטמלמ והליפי

 היולת הז רבדכ יכ ועדיו וריכי ןעמל לארשי לכ בלב וז
 ןמזבו הלאה םימיכ תאז ןעמלו • םליעל סתכזטו סתליאג
 ונינימדק יננובתה!ואר • קלמע תייחמ התיה יכ הזה
 לארשי לש םכל ררועל הזה תינעתה םוצ םזי תא עובקל
 ליטהל 'ישיח שלחל ט ןייכתהל םהלש תילכתהו הבושתכ
 ךשמי ־זמו םדאה תאטח לכ ךשמי ינמת יכ למיחכ םישלח
 שריש הענכה הז ךרעכ היהי ימכ ןכי השודקה תיזכגת
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 םי רופ ינפל םיפי ,נ תונעתהל םעט ב קיפ
 אחור 3? ך3 חלש רהוזכ ש״מכ ר׳הצי אוה ק״ס אוה רמ־״ ה

 ׳ס דיקעי ןכבו ׳וכי א׳טסמ אישכ 'טז׳שחקד אחור ר עמ
 והכילשיו 'למע רצ רש מ'סכ לעממ םימשב השקה וכריב

 חסעמהל ס ינושארה םידיסח ונהנ הז םעטכו • ידש תיכלתכ םליע ן קמל הצלא
 אלו םיריפה ינפל סייו הליל םימי ג
 רמכא תינעתל יכז המה רשא םיכר ח!ר לע הלע רבאכ
 לש ז׳זנו ר״יו ג׳יכ אלא סהימיצ היה אלש תאז תעדיה יכ

 המיה ןכא • הלאה םימיכ םהה מימינל םיקמ המי ןסינ
 ונממ רשא שחנ שריש עינכהלו םישוח שלחל סתניטרכס
 הלאה םימיה ט תאטח לכלו ןיע לכל רמוחה עפצ .יצי
 שיאה השעמ ליעוהל ןומדקה ןשרושב ראמ סילגולמ
 ימלכ רע קלמע רכז לכ דבאלו גורהל!דימשהל ילארשיה
 מלינסכ מחממ ץראה לעו לעממ םימשכ דירש ול ריחשה
 קדצי קידצ רמסאו יכדרמ ושעש ימכ סהכ הכישמה השעמ
 םימשכ השענ רשא לכמא עדי רשאכ אוהה ערואמכ

 ימדועסמ ינהנש המכ קלמע לש חש מ'ס רבנ יכ לכיממ
 ץר דימו ףכמ ןכלי םילרעה מ!נכ ירחא ונזז עשר ימיא לש
 יכבו סיצ לכא לארשיל זירכה• הכישמה השעמ מאיקל
 לש זמדועסמ םימי '1 יגהנש לע םירבד 'ז רפאי קש דככמי
 וגילפהו הלעמל קלמע לש חש חכ שימהל עשר ימיא
 ינפל קידצה יכדרמ ררוע רבא מירריעמה רפסל םימכח
 סיגרמכ ראובמכ אלפי אלכה סמזצכ לארשי מדע להק
 ורמא םיכרה םוניביש ירכ שדקה ן ישלב והקימעאי ימכר
 האר רשאכו 'יכו השענ רשא לכ תח עדי יכדרמו'פכ םב
 ערק םמחנש מיגיאה מא> הרזגנש הרזגה קידצה יכדרמ
 סירהו רפאכ שלפמיז קש שבליו וירחאמו וינפלמ יידגב
 ורזגש ונילע הרזגנש יז הרזג הלחנ המכ ייא רמאי ילוק
 ונמשילש לע אל 'זע זנייצחזרזג ונייצחלע אל ןמהו ךלמה
 ןמהי ךלמה רזנ הליכ ןפגה לכ לע אלא זנימעיכר ל ע אלו
 מא לארשי מיכ יאר רשאכו הישרשןמהנכשרבלורקעל
 ואבו זצכקמנסליכ םהילע בושחהו לידגה קידצה יכדרמ
 םהל ןיאש ראמדעכרסע ץיבקילהק היהשדעזידצג
 סערמאיי ןעיו להקה ךתב יילגר לע יכדרמ דמ ע רפכמ
 ׳מעדי אלה 'ימשבש ׳ביכא ינפל רקיו בוהא םע לארשי ינב
 ׳ימהלו ןמהו ךלמה ונילע רז גש המ םמעמש אל• היהש המ
 וכל ןיא סימשהמחממינמיא דיכאהל׳ ץראה לעמ ינמוא
 ונל ןיא ינידעכ ללפמיש איבנ אל םנ זילע ךימכנש ךלמ

 ס־קמי םיקמ לככ המש לננהל הנידמ אל סנ חסכל ס קמ
 רשא ןאצכ וננה זנילע חלש הנידמי הנידמ לככו ונילע במכ
 לכיחה בר הל ;יא רשא םי בלכ הניפסכ!העור םהל ןיא
 העש 'מיאכ יתא הממ קניי ומייהבו בא ן ׳אי ינייה סימימי
 ׳טועמ הרומ רפס וילע ואיצוהו ןשוש ׳ר-שכ ן יראה וא׳ניה
 'ירכדה לכ ךיאצמי ךל רנכ יכ וארקו רפאכ שלפממי !ןשכ
 וליקכ מעתשו ךיהלא ׳ה דעמכשי סדניה תילחאכ הלאה
 יב

 ך ימב וילגר לע יכדרמ םק • ,טו ךיהלא ה םיחר לא יכ
 ינפל רקיי בוהאו שידק םע לארשי מיכ רמאי ליחמה להקה
 הנוי םהילא חלשנ רשאכ המינ ישנאב הארנו ימיק ויהלא
 לא רבדה עיגה רבאו הונינ מאןיפהל איבנה יממא ןכ
 הככמיו וילעמ מסלמרמכ ריכהו יאככ לעמ םק ךלמה
 !ילודגו ךלמה סכטמ הונינכ קעציו רפאכ שלפמיז קשב
 לאו מ חמ ימעטי לא ןאצהו רקבה המהבהו םדאה רמאל
 וברקיו המלכהו םדאה םיקש זככתיו ימשי לא סימו וערי
 רבא סמחה ןמי הערה וכרדמ שיא ובושיו הקזחכ םי:לא לא
 סהל תסעל רכררבא הערה לע סיהלא םחניו סהיפיכ
 מינעמ ארקנו סינ שדקנ םהכ השענ ונחנא סג השע אלו
 םיללוע ןאכה הלא יכ דבאנ אל וניינעכ'ה הארי ילוא

 • ושע המ םיקנויו

7X1 הלחנ הקעצו היכבב לארשי מדע לכ זעג 
 ר ירא 'הילע הרזגו תינעמ םהילע חזגו הרמו
 הלכ ןכי רפאו קש שטלכ ותפוחמ ןתחה אציש הכלמה
 המהבהו םדאהשו השאר לע רפאו רפעכ הלש ןוחפאמ
 םנ ושירפהו ריעה לככ המיאמ ומעטי לאו וערי לא ןאצהו
 ואצמי להקה ךממ חריב איהה תעכז ןמא ידשמ סיקנייה
 הרית רככז םכימימ תחפיש זחקלי סינהכ ףלא כ'י סהכ
 לארשי יהלא ה אנא סיימיאי רמ ליקכ םיפיכ םלאמשמ
 ן יע ירהי ונל תמכש הרומה ירה םימחרהו תיז־יילס הולא
 רפכב ארקי ימו םלועה ןח םילטב תבהא רשא ךבוהא
 וכשחי חריהו שמשה אלה •ךמש ריכזי ימי הה הימה
 'ינהכה ויהי לארשי ליבשכ אלא יארכנ אל המה ירהש סריא
 זננע וניכלמ יננעי וננע סירמיאי םהינפ לע םילפס םעהו
 תדע לכו םלוקל ץראה עקבמו םיעקמ ויה מ־רפישהז
 רמ ליקכ 'הירחא ןיניע המע סיקנייז 'יללועז בר להק לארבי
 תיכב חרזעימנז םימשה מ!אכנ לכ טבש דע וננח ה וננח

 • ןורבחכ םהירבקמ םלועה
 סויז הליל םימי השלש התמצ תקדצה רמכא
 הקפדו הייחל לע התעמדו רפאו קש שבלתי

 •תלפתכ רמא הכ התייכב ררמכז תלפמב סימש יר הש
 יהלאו בקעיו קח;י סהריא יהלח לודגה לאה אוה המא
 ינפל ינא החכ ךיניעב ינאהכיטס יפלאל יבא ןימינב
 ןמידכאי אלש לארשי ךמע לע םפא הזה שכטהדלמה

 לארשי סאש ולט סל1עה תארב לארשי רובעכ ט סליעה
 ומכו ־ פ'ג םזי לככ ק׳קק ךינפל רתאי ימ 'לזעה ןמ ׳דבאי
 לאינד תאו שאה ןשבכ ךוממ הירזעו לאשימ היננח תלצהש
 הזה שפטה ךלמה דימ ימ!א ליצמ ןכ • תיייאה רוכ ךי.י־מ
 רגדהרמכאהרמא תיעדתכ ויניעב רכחו ןח ימע לימנו
 'עכ יתלפת עמוש ךממ השקבכ התלפמ הררכ׳ינונחתכו
 ינמיסמ ונימיניעיכז ונצראמ ונקחרתנו ונילג רשא תאז ה
 ךיביואל סב םתרכמתהו ביתכש ארקמ ונכ !םייקתיש
 ונלכז ינגרהל הנמינ תדהו הניקקאז תיחפשלו סידגעל

 סירכתנ



 חמוצב רתסא חלפת ב קרפ
 םישובל םהרבא לש ?עיז • דחאכ הזבלו ברח)םירהמנ
 המ /יטאה ואטח סא םהישאר לע טילשה רפאו םיקש
 ואטח םאףטהז ךינפ) הדימ היהי ימ הלכנ סא'יכבה ואטח
 םהירבקמ םישקבמ שודי יבשוי םידש יקנוי יסע המ זועו

 • החבט)ןאצכ הטיחש)םהינב /ירהמש

 /יאצמי הסמב ז/ייסנ רשא ךבוהא םהרבא) ^13?
 שיאכ ךרבדב קזח/יהז ךינפ)ן קאנ ובב)/יא
 ונימיבו ונב קחצי דאיצ )ע ולאמש ח)ש> ודיחי 1נכ )ע ירזכא
 חוחינ חיר השא ןברק)ונב /יא טוחש)חלכאקה /יא זחא
 ׳אזה הרצב ונכתח)!ונכמס)ךינפ)דימע/י ו/יקדני ךינפ)
 ישא/ירקה ןב ןק זנ/ימקנ םיקנו ןקה ןמ ינינזב)ע עב/יז
 ׳טז/י וערזלםויה קחצי /ידיקפו החבט)ןאצכ ונ/יא הנק
 זהעינבה והעירכה םידז עינכמו פ ישוקה )אה אוה ה/יאז
 ¬ישא ך/יתא /יא אנ רוזע • י/י)פמ) הקוקח היהח א)ז

 חיכמ ')איש היינע) ה)זשת> סאו בא י)כ הק!חי י/יראש ג
 שזרזשחא׳יבבןזלחלןולחמ םיתחר ח)אושיכנאןכחיב)
 ןאצ ה)או חאזה היינעה ךחמא) אנ חי)צה 'ה ה/יע?
 ברכ 'ישזהלרוצעמ ך)ןיא יכ הזה ררוצה רצה ןמ ךחיערק
 המיחיה ןיתי)אנ רוקע סימיחיה יבא החאו טעמכ וא
 ךלמה ינע)׳ ימחר)יחוא הנחי החטב ךדסחב רשא חאזה
 םימחרו רסחו ןח יקע סנכיו ינפ) םיקחרה ךא)ת ח)שי
 דסחו י/מא ףוקזי קחציחייקעו ימע סנכי םהרבא חיכזז
 ךניקיז ינוש) )ע קידצה ףסוי )ש זניח1 יפב ןחח בקעי
 םיפא ךרא חארקנ ןונחו םוחר ינדעסח ךינפ ריאז ךעורזו
 דסחהו חירכה רמיש עשפי ןזע אשונ חויאי דסח ברו
 ונאיגיחי ינ)יצהו ונירפ רוד ףלאלייחיסמ ירמישלזזיבהיא)
 דוע )בוא המ ך)יאי ןאכמ ךינפ)יחקצ חלמ׳צ ג היזר)
 ג א)א יחמצ א)ו םימי ה !א ד סינ)יחייה ה)יכי!חישע
 ,חצי חא דוקע)סיבא םהרבא ך)הש םימי 'ג חמיעילסיתי
 םהל רוכז) חירכה זקע חרכז ךינפ)חבזמה יבג )עונכ

 ׳יקחר בורכ סהילא לומגלסחרצ.)ככ םהיבא קחניחד׳קע
 זבציחהש םיקי גה ׳קוע)ולא ח׳חזצ 'ג דוע רוכזו ךידסחו
 רשא לכ ורמאיו םילאישיו סיילהו סינהכה רההחיחחחב
 חחשכ ליפיוחאזה הרצהק ונירפו עמשני השענ׳הרביד
 עדיו םידיסח ילגר) ןקט רשא חשרב דכליו הרכ רשא
 ס 1 ףאוזנחחטבהש החטבההחחכשא)יכ הזהזיגלתה
 ד!ע אשחי 'יכז סיחסאמ א)םהיביוא קראב סחייהב חאז
 לע החעתדי הרקז הלודג הקעצ קעצחי ה)!ק חא יחסא
 היח׳עמדמ יכשח היניעו החקעצת הנירג רחחיהייח)
 ינפ) םימיענהו םיבהאנה יעירויחא לארשי לכ רקאחז
 םימחלה לעב ינפ) םימחר לעב ישקב םימשבש םכיבא
 יכ 'יכו ישפנ ם לשכ הדפ הרצב חיחעלחילפח עמושה
 םחלמ םינועמה םיקנויו םיללוע סחא ידמע ?יה םיברכ
 ינפ) וכבו וקעצ לפאב סיבשייז סיקשסישכזלמ סימ׳יי
 עמישיכדבאנ אלוחיאכצ 'ה ןנחיי).י,ר םימשבש זניהלח

 לא ב חי

 חיצע ך [ייש אלו הזב ה)יכ הזכ א)?יריסא )׳1 'ה׳ינזיבא לא
 עתיש לא יכ עמש יילא יעישבז ינממ וינפ ריחסה אלו ינע
 *ב׳עהלפח עקיש׳ה החא ךורב החא םינונחחיחולפח
 ןצרפב דימעל יצמאחה םלוע ידמיע הלא ןיך

 חינעח אורקלו םיצ שדק) )חלשי לש
 ןבישהל ןעמוש לכ שפנ סיררממה םילמה םירבדבו
 ר תאכ הלעמ) קלמע לש ויש חכ שיחהל הערה םכרדמ

 חוחילס חטלהל החע זנחינעח םוצ םעט אוה אוהו
 ן ינחה לאה חאמ החילס שירדלז החיש ךיפש)סינונח/מ
 זחב םיערה וניללעמכ טרבגק רשא לע חילסל הברמה
 ילוא ונחינעח חליגס חככ החע ןהו קלמע לש זרש לש
 אקוה/יד אבקזנ דע וחכש םירממ !השרגנו זב הכנ לכונ
 ותל קיפסה אל רשא םינושארה םידיסח םעט היה הזו הכר
 רפכל םזיו הליל סימיגסיתני הכל אוה ג׳י םוי םוצב
 ןהו קלמע רכגז חוליעמי חימשאב שפנה לע אטח רשאמ
 העשרה לטגכ םישלח ליטהל'ה לא ס ושי יכב לעכ םוצכ
 רזע אצמי ןמזה יכ אחקיתע אריבל אמר ארגיאק וליפהל
 לכו ־קלמע ןינ עשלה ןמה יקיב זחליפנ דעות םדגנכ
 הזכ אל !ירישע חאו גועמ יגעליפנחההיה רשא שיאה
 סייכ הנה םימיה רחיב םיערה ,היללעממ ויניע םילעהו

 ויפ חיאלמל ןיקחל לבזי ול חיטמ הזה חינעחתסוצ
 ירבדכ לארשי יגב חטל ררועלו ותדע להקכ חיחכיח
 הנאי חירירמכי יחדע להקב יכדרמ השע רשאכ םישיבכ
 יחמ דע לארשי חיכ וניחא רקאל לארשי חדע להק ינפל
 'ינשז םימי המכ הזה ערה רמה חילגה שקומל ינל הז היהי
 ןיאו םלש םשה ןיאש לארשי יהלא ה דובכ לע ולמחו זפוח
 וארי זטיכה םליעב קלמע לש וערזש ןמז לבסלש יאסכ
 היללעממ׳יבס רשי ןיאש רזע לכ הזה לודגה ענה ונלשכ

 םיקמ לא ביאכמ ץיק לארשי חאטחז ןיע לכ יכ םיערה
 רבגו המיזמ אדנוג העשרה לובג המצע הכרחי שדקה
 סימיענהז םיבהאנה םינבה וניארו לכונ הככיאו קלמע
 שרפח חפייחח םינב;לע סאו םהיבא ןחלוש לעמ םילוג
 הלעח יכ םאל ביטה סניאז ינזאני ינב יכ הייא היפכ
 םעה זע יכ ספא הלילח הנטב ןכ םחרמ הליע חכשחי
 םינבה סא תשעח המי יניניעב רזאחה זוע קלקע לב ורש
 הפקשנ ןולחה ןמאיהזהדילעככעחסינבהחקשאסא
 אנ טוש יל ועמש םינכ וכל דקאל םימיה לכ דיתח בביחו

 ברקל חקקיחשתה םכמא דובכ לע וסוח הלוע יהח לא
 םיערה סככדדמ טוש טושו הנחלש) ביבס םכחא
 ?סוח םחר ןמ םיאישנה ןסב ינמ םיסומעה ידידי ינב
 חטעזחה ימע ןט ללוחמה סיקשכש םכיבא דובכ לע
 דפכמי יכבל 'ה ארקיו ואצי זצראמי הלא 'ה םע ר מאב
 ירטב ינכ םיזחכל לארשיו בקעי הסשמל ןחנימרמאל
 הנפ הנא ךדיק הנפ הנא ראפחא ךכ רשא לארשי לארשי
 םהל יואו וינב חא הלגהש באל ול המי ךרדה הנפ הנה ך>יז
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 ןועס םיבר בישהל חלואגח ץנעל תלעוח ב קרפ

 אלו

 םדא םדא םורי אנא דע םהיבא ן חל !ם לעמ ילגש םינכל
 אל ימק דע סינב המעז םכיעשפ ןוגיב ןזא שיא לעילכ
 רעצ זחנזמ 3א ידידי ינב וציקה סכממידיממ זר׳עמ
 ׳במאמזוגז סכי3ז3ג 3כ םכי3עמ יכילשהו םימשבש םכיבא

 במטש מא׳ישא רהמי׳ה 1ן םזשזמינעמ זאיקי ס צ ושדק
 !ישרשו לגממ וירכ דימשא קלמע דכו מאו הנושארבכ
 'אובו מאזכז • ן־ראה ןמ ריבעא האמוטה חח מאו מחממ
 רזע אצחי הזה מינעמה םוצה םייב ומרע כ3 לעעמי
 יכ קידצה יכדרק לש זרח ןמ וארי ואוב םהל רוקאב חגיכ
 ורש ביוא לידגה יכ דע ןרבמי וינפל ועשפ וזע יאטח ם סג
 םג'ה לא בושל םהילע ולבק רשאכ •הלגמל קלמע לב
 לס ורס שימהל ליח !רבג סג וקמע הרצ ןיממ היה יכ
 ויהיוםמינעמו םקשו סמכזשמ וזע חככ לפנ ןמהו קלמע
 םהומכ השענ הזה ליחה מי-לגכ ונחנא סנ ןכ ומכו • סנל
 הרזקחנו וניכרד השפחנ מאזה הלחגה הערה טלשכ למיל
 מזימ דבאנ אלו ופא ןחחק'ה בושי ילוא ׳ה לא הבושנו

 :יזזימה קלמע ןודז מלשממ
 ןינגיל מלג!מ המ יכ מאו ושעי ב אלו ׳א שיא
 ׳דכל םהל מלג ׳מה יכ םידיחיה בושב הלואגה
 לכ ספא • ןיכש ןניא םעה בורש רחא הכישמל עצב המי
 םיזחופו םיקיר םישנא ףוסאל ךירצ'ה רבד מא דרחו ארי
 ׳ ירשע הזו הרשע הז םימשה יהלא טפשמ מא ועדי אל רשא
 ןישעי רשאז השעמה מאו הב יכלי ךרדה מא םהל שורדלו
 אעימי הכחא הלעמ ןכבו םיתשבש םהיבא לא ם ררקל#
 ןיכו םיכחמה ןיב סימש םש שדקמיי זנימירצלחכימיכמל
 ישארו ושעי ןכי וארי סהמ םיראשנה סיסגמה׳ םידיחיה
 םה המירהלו המיקהל מדכ םיקיזחמה זלח שדק םע
 מא 'ידימעמה םהו ץרא יקוצמ סהו סימש ידומע םיארקנה

 ימסאו יכדרמכ! ה׳גרמכ מיכוסהל שיו וליכ םלועה לכ
 לליזק רקי םיאיצומה סהו םיכרה מא םיזו וכז רשא ןרחב
 םלועה מיר׳דככ ךרכמי אריבל ןיפמיש ןהו ןיאמ שיו
 ךילע םולש ןכר וא בר 'א לכ רמזל לכא ומדמעהכז
 . סימש יצפחכ קוסעל וא דומלל ימיכ ךימכ רגסהלי ישפנ
 מינקל הכוזה למח" ןניא יכ ׳ה יניעב היוצרה ־קדה זז אל
 ימכ הניכשה יפנכמחמ ן ברקלו מיכר מישפנמישעל
 דימעי יעדי מ ימהב םירחאהו הדיחי ושפנ מא הכזמ אוהש

 םיכר בישהל ודיכ היהו ליאוה הככלען>כשזי1ץדןמיל
 מייחהלו סהיללגמ עחבחממימל םיחוקל ליצהלו ןיעמ
 השע אלו • ונושל טכשב 'ה וננח רשא דסחו ןחכ סכפנ מ׳י
 הזו • ימה מילגה מיביראז הגרה לכ מא םדנ אוה הנה
 מילהק םיליהקמ ויה רשא םינושארה םידיסחה לכ ךרד היה
 תקזח מא'הרבדמא םהל שחרלממיצה ימיב םיכרכ
 >נש ממידלממ ןררועל םישובכ ירבד רמיז ויטפשמ מאו
 ןורחאה רודכ המע 'ה זהדחבי םוצ היהי הזכו 'ה לא בושל
 !מכאלמל שיא שיא םמוצ סוס מכל3ו ה מא בוזעל אל

 רגא

 ס<עכ ושפשפי אלו ורהרהי אלש יד אלו םישוע המה רשא
 מיליכח הרס ?עיסוי סג ףא אלא םהישעמכ אוהה םויה
 םנממי םאשמב סמחו לזגו רקש יכד אוהה םזיכ מייינע
 ססיר חכשיש ידכ הירק ממוחרכ םילייטמו םיכלוה סהמי
 םינפל מאוי לעממ הילא זהדחבי םוצ היהי הזבה • םלמעו
 םלצא םזיה היה מינעמוזיא ןירחג תהש ןמזכ יכ לארשיכ
 םימש יצפחכ סא יכ הכאלמ לככ רוסאש מכשהסזיכ
 סיס םדירטי אלש סינעממי םימצ ייהו םויה לכ ׳ה מא־ייכ!
 דבכנהםוצה והזי המלוזי הימשו הליכא ומכ יינפוג קסע
 לטומ ךכיפלו • 'ה הוצ יאלט הזכ סזצ לעו ׳הל ןוצר םויו
 מ־מיצה ימיכ םמיע להק סהי1י ףוסאל שדק םע ישאר לע
 םירופה ימי ינפל אבה ימסא מינעמ םוצ סויכ למזיכז
 מדכ אל רשא בר המשמו לכאמכ דעומ ןשה ל״גר רשא
 םהיניעב המינ ץראה יקעמ םיכרלו הד/רה לע םזירפהכ
 • מיחשהל דע !ללוהיו הזה םזיה םצעב הדימ הרמזה יכ

 םימעכ ליג לא ולשבי לכל סמדע להקל רהז הל םיכירצש
 המ לע המע סינעממ ונא רשא יכ םהילע עידויו הלילח
 לא ןמיל סא יכ סינעממ ונא רבעה לע אל רכע רבכש

 עשרה ןמה ימיב זא םהישעמכ המע ונישעמ סנ יכ וניכל
 הככיאו םהילא אכ !א ישאכ וכילעאכלכושילכהמיצנו

 מא לקהל הלאה םימיכ לארשימרע ןדבאכ וניארו לכונ
 םירבד המככ מי לע רובעלו בר ןייה המשמכ םשאר
 םעשפ ןיע היה הכ סא הרימ לש המעל סראל םיליגרמה
 ונהנש הימבו הליכאכ ימכאי יכדרמ ימיכ לארשי לש
 רשאכ • םילרעה מ0כ ירחא ונזיו עשר ומוא לש הדועסמ
 מא קימעאו שירישזיאד ימכר שרדמכ חיגה םימכח
 אחפנ קחצי ר״א"'לו סיכיל ןעימשהל סיב וס יכ סהחכד
 מיאלמכו ד״הה לארשי לע אב הלודג הלילעב עשרה ןמה
 אלא ןאכ ר!מאהםעה ןיאו ׳זגו ךלמה השע הלאה םימיה
 המזאנוש !לאלשסהיהלא שחושזיאלןמה ימא לארשי
 ואיביש םהילע רוזגו המשמ םהל השעימינוז םהל דמעה
 ךכ יכדרמ הארש ןייכ םנוצרכ ושעיו ומשיו ולכאיו םלוכ
 ומדזעסכ לוכאל וכלמ אל םזיל רמאו םהילע זירכהו ־למע
 םכילע דמלל םא יכ םכמא ןימזה אלש שזיישחאלש
 גרטקל ןחה מדמ םע הפ ןוחמפ היהיש ירכ אירוגיטק
 םלט וכלהו יכדרמ ירבדל ועמש אלו ה״כקה ינפל םכילע
 וכלה מ׳אמ םחתו ףלא י״ח לאעמשי ריא המשמה מיכל
 דמע דימ !לקלקמנז חכמשנז ומשו ולכאי המשמהמט3

 ע׳שכר רמאו ת׳כקה ינפל םהילע ןישלהיקלח״עלש זרב
 םמנימאו םכבל םיסירפמ םהש זז המיאב קבדמ יממ דע
 םיאכ םניא יכ םלוגה ןת זז המוא ־לכא ךנוצר סא ךממ
 רתא הילע אהמ המ הרזמ היכקה ליא ךינפל הכ ושמכ
 מ׳חמל ומער הישה םנו םינוילעב קפמסמ ע״שבר וינפל
 'ליבשבש המוא ל״מל ה״בקה ימא העש 'מ!אכ לארשי מא
 המיבשא הערל'הילע םימקה לכל ימפיתי ימימיא ימברה

 שונאמ
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 אע חונזו ןייה .דח0ם קע לע חחיח ןסר חרצ ב קרפ
 ביתבאו הליגמ יל אבה ןטשל ה״כקה רמא דימ׳לכז שמא/י
 '/יכז הלינמ יל איבהו ןטשה ןלה העש ה/י!אב הילכ הילע
 יכבב הלוק הנ/ינו תונמלא דגכב הרי/יה ה/יאצי דימ הילע
 רמאי ה/יייכב לוקל וקעצ /ירשה יכאלמ סגו ה׳בה ינפל
 ונא ־מל ינא םלועה ןמ םילטב לארשי סא ע׳שבר וינפל
 ועמשש ןויכ 'וגו וקעצ סלאדאןהרמאנשסלועבסיכידצ
 ל׳ז והילא ץר העש ה/יזאכ סהגנ ופסא ךכ הנבלו המח
 דעסהל רקא םרמע'ן השמ לצאו/יטאה לצא הלהבב
 לע םיחיגשמ ס/יא ןיאו הנישכ זמדר/י םלועה /ימא י/ימ
 /יולזמז םיבככ! הנבלו המח יכ הב םייורש סכינכש הדצה
 םידמוע ס/יאו דרמכ ׳יכוכ םירתה אכצ לבז ןראו סימש!
 ונהנש ינפמ ל׳א המ ינעמ ל׳א ןיחיגשמכניאו דגנמ
 םהילע הרזגנ /יאז רבעכו שילושחא לש הדועסמ לארשי
 'הרבא יל ודמא םרכז /יאדבאלו סליעה ןמ ס/יילכל הלזג
 םתרזג המתחנו ה״בקה תד לע ודבע סה סא בקעיו קחצי
 תעור יא השמל רמא ליזי והילא רזח ת:שעלןיליכי ונא הת
 'תיזג תלטבו לארשיל קפה לע תדמע םימעפ המכ ןמאנ
 םינב ואב יכ תאזה הרצה לע הנעת המ םתיחשה יתלבל
 רהה זתזאב רשכ{ םדא שי םילכ ה״ערת ׳ל רמא רכשמ יע
 אוה דומעיש ידכ ועידוהו ןלל׳א יכדרמ ימשו שיל׳א
 ה״בקה ינפל םה׳לע׳ימחר שקבנו ןאכמ ינאו סשמ׳לפתב
 טיטב םא השמ ל״א הילכ 'רגא 'בתכנ רככ ןמאנ׳עור ל״א
 היהש המ תמתחנ םדב םאו הג תשנ ונתלפת המיתח היה
 עדוהו ךל היל רמא המיתח איה טיטב היל רתא איה
 לכ תא עדי םדרמו ר״הה יכדרמל ךלה דימ יכדרמל

 :כ'ע השענ רשא

 תלאכ םירבד עמשי !ינזאב רשא לארשי לכ ןך^1ד
 םירבד התה רשא ומוקממ רתיו טל דדחי
 םידי לכ ופרי בל לכ סמנו תיבבלה םידירחמה םירבדה
 הילכ םהילע רזגנ תייהל זא אטחה סרג המכ בל תישב
 לש םניימ ספא ׳תש אלש ףא ןייה תויכש י׳ע הצרחנו
 איהה המיצעה הקוצמב זאב תאז לכ סעו׳לישיבמי לארשי
 תאמ'שקכנו׳מיצנש רחא הככ יאו טעמכ ן־ראה ןמ דחכהל

 ונילע אבל בושי לכל רתסא לש הזה׳ינעתה׳זיב׳תע טיהלא
 הזל רתוסה ׳קלח לכ השענ זנחנא םהילע אב זא רשאכ

 ׳קה לכ ונירשב תא בר ןייכ ךושמל םהלש ומצע ן1ע יתיאב
 וא הורע רשב תולגל הרפי וישרשמ רצנו הלילה לכו אוהה
 'רזענב שאכ ׳רבג ןיינעו ישנ ןרמז סיכגע ירישב תיחפל
 הנוטב םתלפת ללפתה יתלכל םשזע׳ה/יא וחכשיי
 הדועסה תמח ינפמ אתיירואד ש׳ק םילטבמ םהמ סיבדו
 י׳ע ךרבתי אוה הזצי יכןמא׳הןכהויצימןכ רזגית
 'ת יפ תא רטעל החמשו התשמ תיצמ םישודקה םימכח
 ז״ח רתיהכ םהל השענ אטחה תויהלו הלילח זניהלא
 םיננואתמכ וינפל םוצל ךרבתי ט ילתהי שונאכ לתהכה
 התע ונישעמ סג יכ לע םתאטחלכלי םהיעשפ לע

 םהישעמכ

 לכל תאז לע הרפכו החילס השקכנז המזצכי זא םהישעמכ י
 דיבאהלז ץ יתנלו ש יתנל בושנו זא ומכ העדה ונילע דזקפי
 הזה ׳ויה סגעב יכ סג המי תרחמה סוס ונתבושת השעמ
 '1 תפסיתב לפנ ןמהו רמאמכ עשרה ןמה דודש לפנ סש
 ורש ת׳ס הלעמל ולש רשה לפנ העש התואכ יכ תטרל

 םיערה וניללעמב דדועתי? יתיא םוקנ הככיאו קלמע לש
 לארשי תאטח לכו ןזע לכ רשאב ולבח ן־ראכ ןומט טש םייב
 ףרטו םיקי איבלכ אזה1 ןעשי ט רשא הנעשמו ןעשת איה

 • ׳א קרפכ הכוראב אבש ומכ ליצמ ןיאו
 השודקב םדקתהל וצל התואי יכ אוה סג ה0^1
 ונישאר לע סימש תאיימ תולעהלו הריתי י
 רשא םקה אוה דשאב םימיה לכ לע ראמ ר/יי םקה
 ודיגה'ימכח שאכ טינוצדב׳דותה תלכקכ תירכל ונסנכנ
 'נואכ רבכ ולביקש המ ומייק םידוהיה ולבקו ומייק רמאמכ
 םזיה ה׳אדסז הרותכ 'הל גח עטקל קיפסי דבל הז רשא
 וילא ףרצסכ ןכש לכו ז״קמ׳זעסשה גח'רקתה םויכ הזה
 ודסח אילפה רשא אלפנה שנ לש ו/ירטגו ופקות השעת
 אלו םייחל תיממ רצדימזנטלתל ונתא תישעל ךרבתי
 םיתעבש זניציכשל בשהו םשארב םלומג בישהל זז ףא תאז

 דאמ יאמב שדקתהל לארשי ישיאל יאד האנ ס םקיח לא
 יתלבל הינפ לע ךרבתי יתאדי תייהלו םירופה סוי םצעכ
 םידיסחה גהנמ ןיכנ הז םעטמ סג רשא ואטחי
 אמגח איהש סקו הליל םימי השלש םירופה ינפל םימצה
 ביתכש ומכ הרותה תלבקל לארשי ונעתהש התל
 השועב יכ קפס ילכו םימי השלש ונעתהש א״ר יקרפכ

 • אוה תפי גהנמ ןכ
 םכח שיא לכ עיבי הלאה 'ירבדה טפשמ לבכ ן*ד״3ו"1

 הזה תינעתה םוצ םק םצעב ותדע להקכ בל
 ולרוג׳יענ המו יקלח בוט המ וירשאו הרצל החכית םידקיו
 תינעתה ידי לעש ומכו ותינעת!ימיצנ ז 'ה רחבי ט ןכבו
 ומכ ר/יסאז יכדרמ ימיב איהה הלואגה תתיה הבושתהו
 לא םתינעת סוצב לארשי תדע בל ררועתהב התע סג ןכ
 ןקתל ומע ראש תא לואגל תינש 'ה די בושי הבושתה
 ירש ׳ב תטז ונילא ףרצהב םג המ ז • ידש תיכלמכ םליע
 הנררועתת רשא רתסאו יכדרמ קדצו קידצ לארשי תיאבצ
 אוה רשא הזה תינעתה םוצ םזיב לעמת םימשב םתמשנ
 בוטו זניהלא ינעל סלועפ רשויו םתקדצ לודג יכ ימל רכז
 רותעלו םימשבש וניבא ינפל בוטה סנורכז תולעהל דאמ
 דעב ינייכש ץראב ןנתא דסחו הקדצ תושעל תוצרלו
 תמצ תאו זניעגכ אפרל רהמל ונכמסת איה'תקדצו םתוכז

 *תדע להקכ יתגהנ סנאו • בר םוסרפכ חימצי הרהת דח
 רדסכ תוגהל ר/יסא תינעת םיצ םויב ו״ני םירבחה םע
 אתינורטמ סייפתת אל יכ הלעמל רוכז תבשב ביתכה

 הלפתה׳!הבושתה השעמ רדסכ וירחאו אמקזנ יזח/ח דע
 שילש תועמדב אוהה ערואמב יתסאן יכדרמ וללפתהש
 ותכ



 תולגח לע חלפת כ קרפ
 ירקיעה הז׳עטמ סג שדקה ןזשלב׳לעמלהינקמעהפ ימכ
 'ח קרפב אב ימה שדחה תימשמ 30 הלפמה רדכ ךכ רתאי

 אחישמ אכלמ סיק 3נא יעיגהכי /יילגה רבס לע ח׳דר
 •הז חסינ יתפסוה

 ועמשי וצבקה ׳קדצה רתסאו ק׳ידצה יכררוי ןן3ןמ
 ושיבה 1רשי הראפ הש תקעצ תקנא עימסל י
 תחת יאבו יוהש הניעמי הכוס שכנ דירי ריקיה ןכה וארו
 לארשיו בקעי הסשמל קלמצדקמעז לבגסירכנה /ירצע
 זכשחנ הכיא זפכ סיאליסמה םירקיה ןויצ ינב םיזזובל
 לע המר רינ קלמע'בגו ךשחל לארשי ריא היהו שרח ילבנל
 יוא סחר ינמסיאיסנהןטב ינוי םימומעה סינב תיאפמ

 • ןכ ול התלעש דיחיה ןבל יובאו

 העובש יריכמ הלזג ילשבמ םיעורה יריבא
 .תיכז ידמלמ המיזי יבישמ האנק יריבעמ

 סע לע םכימחר ירמכי דחי םינב לע תטא גיטז ילשלשמ
 שקביו עשיה ןתה דמעשכ הריכה ןשושב סדקסמינק מ
 סמימעז דחא סייכ םישנו ףט לארשי לש ןתציב עקעקל
 ׳ה םחניו תיחשהמ לאה /למח בישהל סמיצ תעב ץרפכ
 םכירשא םקיח לא םימעבש ונינכשל בישהו הערה לע
 לעמטאמ׳כז ׳לשלשמ םכל חבש סינכ לעעוכז ידמלמ
 סג וידימטאל לדנמי זזעמרי״ל ז ח םתייה רשאכו • סינב
 יבככ הזה ליחה 'ולגה לטכ '׳ללמואה ינבל .חירצב הרז ע
 םימחרה אסכ לימ העמד לחנכ ודיריה 1 סינזנחמבי 1אוכמ
 /ייב םעה .תיראש לעו םידיסחהו םיקידצה דעב ודימעה

 ׳רג לעו םהירפוס תיב תטילפ לעי םהינקז לעז לארשי
 וינפל יכפש הניכי יכדרמ םע ספב רשא לכ ונילעו קדצה
 ערחל ךתלחנ ןתמ לאו ךמע לע 'ה הסיח .רמאל םכבבל

 ןאנ אנ !גבהו ךימחר בירכ אנ הסיח םדג םב ל ישמל
 ואשח׳שאו ונלאינ ישא תאטח זתילע תשמ אנ 1* ךמיערח
 ךמע יכ הארו ןנק סכ לושמי לא המא חלכי ביט לא יכ
 ספאו /ייאבו תיפליחמיאלמה ׳סימכ הזהלודגה יוגה
 /יאשל ^ וליכי אל רשא םירבשנ תירט מ!רזב בוזעו ריצע

 םרירמז׳יינעליככ השק הדובעמו חור רצוקמ ךפנקי ךמעז
 ן־ראכ הער רתא הער ואר תינש רמיאלמ ךינפל וטעמי לא
 1־י יחא סעל הכלמממו יזג לא ׳יגמ ריפיחכי םייח סייכש
 קחציל הרבאל ךידכעיל רוכז לאירא תליג רכז תא תישמ
 יתאטח לאו יעשר לאו הזה םעה ישק לח ןכמ לאי בקעילו
 ידש םקהו ךמעל הערה לע סינהו ךב.י ןזרח,רגיס
 ומאנ יכ סנעמי השחמ לא ךמש ןעמל םעישוהו ך־ווכי
 רכמנ ירחא רמחל חלפי סניעכ סנ סמיקמ םדבא סיוג

 ונכלמ סשטמ לא םימחלה כא יניבת אנא יל היהמ הל חנ
 וניניע תילגב הלכ םתע שעמ לחי ונירצי׳ סחכשמ אנ לאי
 /יא אצמי ישא הערב יניארו לכס הככיא יככ ינמ ירמלתח

 סייגה ברקכ ונמדלימ ןדכאכ סיארו לכס הכניחו ונימע
 םהילעמ םליצ רשיקלמעבסשרבביבפמשמאס־רצהו

 םיעשר יממ דע 'ה םיעשר יממ דע ןזא שיא לעילכ םדא
 ה ךמע ןיא ילעיפ לכ ור,■?חמי קמע ויכרי ועיבי זזילעי

 ךניפצ לע וצעימיז דיס ומירעי ןמע לע ונעי 'תלחנו זאבדי
 'ה המעו דוע 1!רשי םש רכוי אלו יזגמ סדיחכע זבל יימא
 םדק תינק ךתדע רטז ן ינחו םוחר ךלמ אנא •יממ דע
 ר קאכ ךד י תא תאשנ רשא הלחנה דיק זוע ןויכו הלעמו
 טיבמ המל ייד יידמ קלמעכ 'הל המחלמ הי םב לע רי יכ
 לעכ ך:מכ ימ סממ קחצ עשר עלבכ שילחמ םידגוב
 ךחישמ תא עשיל ךמע עשיל אנ אצ ןל המח ימי תזיזב ג
 הסע הלס דאזנ דע ד״זסי תויפ עשי תיבמ שאל ץחמז
 גטזמלנו חבזו באוי בדועכי ןיביכ ארפיסכ ןחמכסהל
 שאכ חח ינפל שקכ לגלגכ יממ׳ש זיעירמ תזיחאו ןמהו
 ךרעסב ספדרמ ןכ םירה טהלמ הב הלכו רעי רעכמ
 ודבאיו חכחיי דע ידע ולהביי ושובי םלהנמ ךמפזסכו
 וירפ דימשמ חפשמ אל׳יחשה חתמ קלמע רכז תא 'זיממ
 ןוילע ךרכל 'ה ךמס המח יכ ועדיו תחתמ זיסישז לעממ
 סיהלא שי ךא קידצל ילפ ךא סרא רמאיי ץראה לכ לע
 ?במניחממ םקיר ונמטישה אלפסשפיקאב סיטפיפ

 ן תלייה בא סיבא'ה ןכ היורל ינאיצימז עשרה ןמה תירב
 /יילגה תינב ונתדימע ן יצרב ז םימחרב לכקז סיל וק עסש
 סמיא׳ישתל'יתחרב ךנאצ תא דיקפו ךריחב םע הזה ליחה
 לכ לפ אסנהיךכוטכ וליכ םלועה לכ לע ךילמיסלטגל
 יבשוי לכ לע ךזוע ןואג רדהכ עפוהו ךרקיב ץראה
 ן'ייצ ךיהלא םליעל ה ךולמי רימאכ ךצרא לכמ

 לכל הלהמ ימעל ןיק סדיל ח׳יוללה יחו רידל
 • ה׳״ללה וידיסח

 ןשישכ רמסאי יכדרמ תלפמ תעמשש ומכ >331
 זניפמ ןכ ימכ • םתקעזו םמי״ב הריבה י
 .קינעמה סזצ םייב ינינע וניבא ינינע עישומי עמשמ
 דע עשפו עשר סיבלה יכ לע טחנא הלחנ 'רצכ יכ הזה
 ונישעמו םינוילעה תיריניצה ללקלו תירוקמה תיחשהל
 • עשרה קינמה תמח תקינכ זא םהישעמכ קמע

 'ימשל לעמ דע הלדג זנממשאי שאר הלעתל יבר ונימיניע
 3ע 'יקעזצ הזה תינעתה םינ סייכ ךילא סנש המעהצהי

 זנילע אבל בושי לב ינמילחא לע םיגאוד סימ״עמ
 זככיש רחא המעז •הקיני הרנ םהילע אב רשאכ
 זנמאשנ יכ סמלכנ סנז סשט ךרי לע ינקפס ונמחנ
 ץיפחמ׳יברה ךימחרב תעז וניעשפ ןוע׳תהיז תאלח בלח

 ימ ןיא יכ ונימינ ע ן ינרב י םימחרב לכ קמי סנלמי סכ
 סינכ לע בא סחרכו • לחנה ךמס ספא ינחעכ דומעי
 זנימיבאןולכז הצריו הארי עיגי אביו הלער סילע סרר

 קידצה יכדרמ קדצו קחצ לארשי תיחכנירשינשןירכזו
 הלעה םתקדצ רדה זוזעו םימחרב םייההממה ימסאו
 ולוגיו ךסעכ תת ךימחר ושבכיי ךדזבכ אפכ סידה ינבל
 תחמ ג״יב וניהלא 'ה סמע גהנמ/יז ן־תחמ לע ך מחר

 ךימחר
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 בע רחסא סוצ םויל הלפת ב קרפ
 סמירכ תאו הבגשנ המכח ׳זתילעמכ ;ינק ח רבא ןי.יחד

 ימ/יכ םשיר /יא תירוא לשב הקנו • דכה ר׳נינ לאה ד*:כז
 ןירירזמ 13!שדוקב ;"ילעמ ינייהו ונלגיע רשא ונימיניע
 יכדרמ תיכז זזוע'לעמל הלעמו • ונתליעמםשא םצועב
 ללימסה ויכרד ליבשו ןדוסי ידש ׳יקהלו ןחירב ינכ ריסאו
 קירבמי קיהכזי ולש ןיניזגכ ראפ תתו שס השקה העתרנו

 רכאיז /יש יגב לכ רקרקו כאימ י/יאכ ץח,׳מ • אילפהל דע
 םיר/י ונרקו חימצמ הרהמ דוד חתצ תאי ימל רכז לכ
 'ה הב אצמי החמשי ;ישש הלע/יל הלואג ןומסל ןמכושיכ

 ריבעהלו ןווע מ'מב הרהמ /ייאיל • הברקב קידצ
 'סלחב םליע ןק/יל ןי/־ירכי תירכ םיליאהו ץראה ;ת׳ילזל נ

 ינייעממ ן יששכ סימ בואשל ןלמה ינפלמ אצי י׳בדרמי ידס
 ןמש ןעמל הסע׳זכו ונילע יכיהלא 'ה םעזנ יהיו העושיה

 00 אבוהש !ויכ הלפ/יה רחש רדס דיחגי פ־חאו :'וכי ןסרל ויהי ׳טו
 ורתאי הכאלתה ילעבל מיהש ןיחש ןמזכו
 רומאכ יכרדת מלפמ רדסב הנושארב הזה רדסכ יינפל
 ימיק הדכל איה זז 'לפמ חכונכ הפסכ וריטפי הירחא בושו
 לע שיא ול הככשסעה ירבאו ל ינכ 'יכו דמכאו יכדרמ
 חלצי יכ קככ ן יא רשא בר להקב הזה רדסב רימעל הדעה
 'ב שחמ'וכחל'/ואטח לכלו׳היעשפמ סעה לכל'אפריו ורבד

 .סמיצה ירבד זרמיעי הז ןרדבו בושל בל ונמיי יאטחש לע
 סליעב ודוסי רפעכ רשא סדאל ול המי תל יל א 3 סמי- זז
 חס ףסא יכ ףא ול ילכ לע ז״יריצ ןותה רובצל לפשה הז
 ףסיי רכש לע הלתנ אלש המכ לכ • מלניבמ בורב זינפ!יב
 ח!ר מ־ייקמישעל הנפ אל׳ סיוגכ סשה לילחו מיבה ןברחו
 ודבע דוד ןב חישמ ;ירכז לגד ימע לע וינפלמ שקבלו ורצייל
 רריעל גישי גשה סא ןיצרהמימעכ התימי סיתימ׳ידעימל
 םינשו םימיב גשוי אלש המ יכ םהה מימעב םימחרה .חח
 ¬מ׳ !קלח בוט המי • ןיע ףרהכ 'ה מעישמי םיעגרל גשוי

 ׳ליאג מייהל 'ה ינפל ןיצרה מע גישי גשה סא ילרוג סיעכ
 וישעמ לכב קחצ הדעה לע שיא רתאי אלי ידי לע לארשי
 אל יכ הלאכ מירימעב עגפא יכ ליעיא סמי ינח ינעי דיחי
 במכנ יבןמהמרצכ ונמ׳ארירחא מאזיכדיהמכחמ
 ינפ לעמ סמילכל םלוע לש וכלמ ןלמה מעכטכ םמחני
 רשכ םרא שי ס!לכ והילאל השמ רמא /יאז לכ םע המדאה
 אוה יכ ידבל אוה רשכ םדא ספא לאש אלש ירה 'וכי ימ׳אכ
 לארשי להק לכ דעכ רעכלו מיצרלזר!מעל קיפסי ודבל
 'טתלת אוה ללפמיש ט וינייעמ!יינפ סס ה׳ע וניבי השמו

 אל ןוילע /יזררטדיה לכ יכ הלג תלח סרעב דימעי א הו
 ממאקנעכ ןימחמה מיירזעמה ףקממהבספא השענ
 תירודל רבדה גהונ ןכו ףקשנ םימשמ קדצו חמצמ ץראמ
 רשאי םעישוי רשא הדעה לע שיא 'ה.דוקפי רשא םלוע
 ירבדב םימיה לכ דיתמסבל מא דירחהנ 'ה יכרדכ םאיבי
 ןככי׳ה מעושימ םיפדרנה בל ררועל סמקעזיתועסה
 בשמ

 לע שורדי רשא םישורד.זיוכברמ .תוכלה םיפלאמ ׳הל בשמ
 יינייעמ לכ סישי טי מטלה לש םילמ ילמ ץיקי ןרק לכ
 רוסי קידצ םשכ ראימי ישא קחצה איהו עמש וילא ועישכו
 וממכח תרדהו זמניכת חורכ ימקלח לל המו תמחב םליע
 תא תעד דמללו דומלל י וטה השעמה לדוג הילא ףרצהב
 ס:ילםזי הבושמה יכרדו יימזרימז סיהלאה יקיחב םעה
 'ינושארה ידיסח ןרדכ תג ד הוחי הלילל הליל!ימיא עיבי
 רתיל הז רפסב ונעדוה רשאכ איגס אל אה אלב אהו
 לז םיטפוש תשרפ רהוזבו מיידוקלמ תייארכ מ מיקמה
 יאמקל ןאטחד ןיאיגס ןזהיבזח ןינכ ריבילחריצמיכ
 רמב אד ןימיי 'ג םיבר יאמ םיכר םימי אגירכ תכיהיי/יאי
 הנע תא תיחשמ אל ימיכ ינכ לע ךל דיקפאו אמ 'וכי אד
 אוהה הצע־ /יא ייחד אנליא והיחד אמאתב זהיאד ח׳מ אד
 קחרא ןזל ףילואו אניד ןח אכזמשאל א/ימל אשיע ביהיד

 :ב״ע הכ ןס היד

 הוה תינעתה םוצ תליגס יכ רתיא היה לז ^101
 ׳ידגכה וילג ת דירפהל• רפאו קש ם שבולל
 יכ גרה חבדת עדונכ טש עיה קלח סחגס דגב סיאיצה
 כישהו םלש ףוצרפמ לילכ רחא לכו ער וביטת לו 1כ םדא לכ
 רמאנה דיסה אוהי דגכ ארקנ ערה קלחו שמל ארקנ
 זידנכ תא יכדרק ערקיו השענ רשא לכ תא עדי יכדרמו
 ךישמהל ןרציהש אלא וילעמ דירפהש חנב םחגיכ ןישלמ
 אמעשב רהוזב ש׳תכי סירגטה דירפהל ידכק׳עדרוא
 איההכ הישיר איילתז הילע אירש אשידק אקיתעד אלשד
 ןוהיפקזתי ןיהליח רבתי םערי ןידכ סימש ירקאדרתא
 ק ׳ש שבליו יכדרמ השע זז הכשמהו ׳וכי ןיפיקתןינידד
 ק״עד אשירר יתרוזח םוקית ד דיס זילע ןי:תל מ הלועה
 ףככ לקש תיאמ 'ד ר1ס סהו אזד אשיר רע םיעיגמה
 יכדרחי ש׳ז עדמכ ותע שיא 'ת יכ ישע רוס סיעיככתי
 זכאי ז׳ירנכ תא יכדרמ ערקיי השענ רשא לכ תא עדי
 איזל וילג מ יידגב דירפהל הז ליחי 1 וזע ריע הככ״אז רתאת
 ן יהיפקומ׳ ןיהיליח רכמ היבר ק׳ע ריא ןישתהל ק׳ש שבליו
 ול יהי הזה םויכ קידצה יכרדת תקדצ !ילא ףרנהבו ר תאכ

 :ם מיה לכ לע דא ת רתי ר זעל ריב מ

 ה*הו ויהלא תארקל ןמי החנמה תע 1?
 רתיכ הזה ׳ויה םצעב הב קדצה השעמ *
 עבטתהת לקשה׳יצזימ/יתל׳חיסח גהנמי׳ימיה לכ לע זע
 םינתינ ויהש לקשה תיצחמל רכז םוקת ית׳חב עטקה
 ׳ג תתל יל התואי ןיע ב:סו •ס״קמ׳הכש ןתזברדאב
 • השרפב סירימאה הק ית 6ימעפ 'ג תתיעל םילקש יאצח

 הזב ימצע רוטפל ןיאו • ־חנמה ינפל הדימ ילמעל םקלחיו
 רשאי יתצעל שרדנ דחא לכ יכ םיריפכ םינויבאל מיכ/מ מ
 תיצמ םייקל רימי ילעדיסהיתשל קיפש ת ףסכ יל ;יח
 םייקל החנמכ ג״יב׳קלחישמ׳יריפ םוי םצעכ 'קדצה השג מ
 הקדצה הבעה לודגו אתלעב גהנת איהש םידיסחה גהנמ
 ותונעב
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 רדא ד׳י ליל ג קרפ
 ריסכ ונינפל ראבתיש ימכ רתויב םירופה םזי לש ומוצעב
 רשא3 היב קפה םי רבאל א3א ן33ה ןירועישה3כ ר/יא א3ו
 תלפתכ ךרב/יי וינפ הזחי קד ט בושו • םהינש תא סףי3ו

 :הריתי הנווכב החנ/יה

 ישילש קרפ
 זדנשושששיאלכתייהל ןטנהחנמהתילע
 דסחה תא גהי3ו ריכה3 !ניה3א תעישיכ
 .תימת ונעישויו רצ דימ ונטלמל ונמע זניתטא יה3א השעש
 ךופהנו םהב טולשל םידוהיה יביוא ורבש רשא םזיב םייחל
 עישומה |ןה ןהב 'היאנושב המה םידוהיה זט3םי רשא איה
 ןוכנ חה הזה ןינע3 ?ינפ תמגמ ילארשיה שיאהסישהבו
 לבקלו זב3כ הב םיקמה תבהא סנכהל וברקב שרחי
 אלש הריתי ןוצרבו הבהאב שדח לכ ןה !יתיצמו ות יית

 ונממ ינלבקש םידסחהו תטוטה לע הבוט יופכ תויהל
 רסנלו ונתוא בהוא אוהש םשכ יתיא בזהאלז ךרבתי
 'היבשה דחיילו תוממורה תאריו הבהאת ויתודעו וידוקיפ
 בהואה ןבה לשמכ אוהו עדונכ בהאה ד׳ס אוה דוחיי לכ יכ
 תשאו ש׳מכז םירוענ תבהא ויבאל רוכזיו ומא תא
 ומכ םידח תבהא ררועתת ןכבו'וכז סאמת יכ םירזעה
 השעמ תא יבבל !תישכ סגו • םיבר תימוקמב ונכראהש
 בייחתיו החמשו הלהצ ושפנו ותעד ביחרי אוה ארונ יכ 'ה
 םייחל תיממ לאגנ היהו םש היה וליאכ !תנעב תיאיהל
 לכל התואי סנ לש ופקית השעמ 'ירוהל ה^ לכ לע יכ שממ
 םידחוימ םידומח םישיבלמ ג״ילש י״עכמ שטלל לארשי שיא
 רשא הקוצו הרצ ךיתמ טלמנה לככ בוס םזי ראש ימכ ךכל
 טלמנה ש״כי ןוששו החמש ידגב שטלל החמש !הרואת

 ;דאמ לחג יתי םינושש 5טלי רשא םייחל ת־ממ

 ׳נש סנל רכז ת׳שעל ונל התיאי יכ אוה סג ^0131
 סנו תיבלמיתסא ש׳בלתי סנה השעמכ י
 סנה םולשתבו ׳וכז שיבלה ןיתנו היה סנה תלחת יכדרמכ
 התע ינאןיאי תיכלמ שסלכ דלונה ינפלמ אצי יכדרמו
 ס־וס רשא ביתככ םירמאנה יללה םישיכ לה ד ס'ואיבנ
 יוארש חקנ ונממ םירבד לש ןטשפ יפל ףא אלא דאמ יבגש
 שטלל םזי ריעבמ ימצע שדקתהל שיא לכ תויהל ןיכנו
 ׳יסיכמייה הרצב יכ טלב םישיו החמשבו ןוששב עשי יד ט
 תא יכדרמ ערקיי םיברל עצוי יפאו קש רמאמכ ריקשכ
 םהילא הנפ וידסחו וימחרב לאהו רפאו קש שבליו !ידנב
 עשי חגב םשיבליו החמש םרז איו םקש תא חתיפ םיסירב
 אילפה שודושחאד ׳תבר סזנרתכו םטעי הקדנ ליעמו
 יכדרמ ט ףטעתה רשא'ראפתהו דובכה חבשב רגבל
 רר!על םיברל ןעימשהל הוצתז העושיה תעכקירגה

 אצי יכדרמו םש ורמא לארשי תדע לא היצמ לש החמשה
 לחנ דובככ בל בוטו חמש תטלמ שטלכ ךלמה ינפלמ
 תטע השעמ ןמגראו קוב ךירכת היה םכל רשא שטלהו
 תיילנימי ת׳ביט םינבא >כןיעטקו ריפואד רוהט בהז
 סימ םיאבה שישרת ידגבמ שטל ךירכתה ןמ םינפלו
 תילע םירייוצמ ןמגרא לש תנותכ ונממ םינפלו ברעממ
 ףסכ ירכיכ 'כ הימיש ימד !יהז םימשה ףועו ףנכ רופצ לכ
 ינבאו סהיס ינבא וכרואל ט תועובקש וינתמכ ריזא רוזאו
 ׳טזט םינבאו בהז םיצבושמ יילגר לעש סילעגמהו סיאילמ
 טרח קרבו וכחי לע הרוגח האדמ ברחו '!להיו ריפס ךפונ
 די לע ושדקה ריע סילשחי הב רייוצמו ללק תשוחנ ןיעכ
 ושארב הפינצ האדמ תפנצמו ןשוש ריעה רייוצמ ברחה
 ונמק הלעמלו םלועבש םינועבצ ינימ לכב תרייוצמ
 "וארהל ןיליפת ינקמ 'לעמלו הדקוממ הלחג בהז תרטע
 ארקמ םייקל ידוהיה יכדרמ אוה רשא םירשהו םימעה
 ואריו ךילע ארקנ ׳ה םש יכ קאה ימע לכ וארו ביתכש
 ספרכ רוחב יכדרמ דובכל החטיע ךלמה תיכ רצחו ךממ
 שש ידזמעיףסכ ילילג לע ןמגראו ז ?ב ילבחב זוחא תלכתו
 םהישארב םהיתורטע ספטי םהישנו המה לארשי לכו
 םיזירכמו תחנסח םדיב וחקל סינהבהז בל יבוטו םיחמשו
 תאו'קידצה יכדרמ םולש תא םחרל אבי אל רשא סירמיאו
 הותשי ילונ היתייב! דבעתי ןימדה םידוהיה לכ םולש
 ינפל 'ירמימו סיכלוהז תחיסא םהידי ןמה ינב תרשע
 הלצהו ח1יר ןתנש ימל םיחבשמו םידומו קידנה יכדרמ
 'ירמזא ויהו סדיכאהל ויאנוש לא םתבשחמ בישהו םידוהיל

 יכדרמו חוככו ורשיע בחב חטב שפיטה עשרה ןמה וניבא
 ותינעת!ןקשב ןרכז תאו ימש תא הזימ זינעהז קידנה
 יכדרמ אשיז םיכרחה ןמ הציצה המתה רתכאו ותקעצו
 זננתג אלש 'ה ןחב הל רמאיו התיא א־ייו ויניע תא קידצה
 השוע׳ה םעמ ירזע יל הירמא בישת איה ףא םהינישל ףרט
 ןמה תלפמ לע םיחמש ויה קראה ימעמ םיברו קראו סימש
 היהש ותלודג תלאפת דובכ לע םיחבשמו סידומי עשרה
 לארשי תדע לכל התיאי הז יפלכ לכי כ״ע קידצה יכדרמל
 רכז בר רדהו דובכב םמצע יטעל רחזרח לכב המה םג
 דוסב םיאבל !'קז ש״בז 'ידעומבו םיגחבכ םוי דועבמ סנל
 הלגתמה אלפ •׳סה לחגה ר׳אמה םיריכמו םיעדויה 'ה
 ךלמה ינפלמ אצי יכדרמו אילפהל דע קיהבמו קירבמו
 ריאמל םלוע דעו םלועהמ ח׳א להת התע רשא ערזמ
 התרטג זוע ללחי ימו הליגמהתאירקב׳זרוהטה תומשנב
 שיאה הכ לכתסי רשא • ןמז םישב תאזכ השענ אל רשא
 שגי אלו רדהו דובככ ׳ה ינפל תישו טיבי ׳ה תנימת רשא
 ות !א שבלהו וילע רשא םיאזצה םידגבכ הליגמה תחקל
 יר!ןלמיתלבקו •הליגמהתאירק םרט י״עכחתיצלחמ
 לגרב ומנ י״עבמ ןכ םג לטטל גוהנ היה 3? ז׳חרהתש 3?
 ינפלמ אצויה אכא דוסי תראה זוע לבקל ימצע ןיכהל



 גע רדאב גייב הליבטה תנמכ ג קרפ
 רמאיהליכטבז • ייה סידכחה לכסע יתגהנ ןכי ןלמ־*
 זיתיתפש םיחקלמ .תולדגמ סשסהתגחעכ וייחל קיספ
 עקוכשכ אבא דוסי דוסב ןימיו ד׳בוע ל״ומ 'ועטינ סינשיס

 :עדונכ אטימרזדה /יעכ לחר דוכיל ץיחל לכועו

 לזכטל אכ יכנא הנה 'יכשי היכקד אמש ארזו* /
 ינאש םשכש א'!א י״תרהיז הרהט הוקמכ
 /יא רהט/י *הלא 'ה ןכ הזה ליחנה י״תכ יפונ /יא להשמ
 ׳עסתו היה ו״ו ה׳ה דיו׳ ן״כ סש /יראה ןוילעה ליחנב ן׳רכ

 םע לשא ז/יזאולמ יילימכ ינדא םש /יוי/ייא השמחו םישילש
 סליכיא י׳נדאו ן״כ׳יללט ינשה ףרנהכו ל״חנ ולעי ס/ייללכ
 י/יזנזע ימ/יכ חיד/יזלא ם׳ימכו ם׳ימ יליחנ לא סכילוא
 ריאמה אכאד דיסיד הלידגה הראה עפשמ ילע ליכא/יז
 הייה /יותש 'ג הליגמה /יאירקכ הצוחה אצייו עקכו לחרכ
 לזהטי׳זכי ה םעונ יהיו זר והדרוהי הווהי
 ז/ירהט לע רהט ףיסוי םידי ••••*..־ ״..*״•

 הרקמ יל הדק סא שיכו הזה דדסכ /יישעמ דונעי אלי
 דוע הזה םויל ברקי אלש !ירקל לכט אלו ר הט אל רשא
 םדאה תחונמ םיקת היא יכ הליגמה תא תייקל ט האמוט
 •ארקי אמט אמטו אמטזה דשא רחא הלעמלמ תש לתשמה

 ףקתכ לארשי ינכמ םיבר ולקה רשא /יח השעמה ילעעדז
 תשגל שידקכ רדאנ הזה שודקה םויה תייה לש הנסיח
 סייכ ףאו םהילע רשא ליחה ידנככ הליגמה תא תירקל
 יאדכו םה׳תילתש ופילחי אל רשא םיכר רפש מ יתצע ימצע
 הזש רתיל ינא כורקי לוחכ ט גיהכל סייה רדה דוהל ןייזכ
 תכלל רשייתי׳נוכת שיא ךכיפלי ׳ !דעומה תא הזבמ ללככ
 רשאכי׳עכח זיתילמש ףילחהלו רהטהל םידיסחה יכרדב
 שירח רוהט חלוממ הליגמה תא ת׳יקל שגי ןככז ונבתכ
 זל אוה רדה סיזלה םכח אוה רשאו • 'ה םשכ תדשז
 תסנכוהלגנכ םזיה שודקכ ןניכתהל םזיה וילע שדקמהכ
 םימיה תיארקל וניד תיכז יכרדת יאר המי יכ שי םעט התד
 םש לע ארקהל יואר רבד לכ יכ ריכה שיע םיריפ הלאה
 הזכ אצויכ לכ ןכי חספש שיע חספ ימכ ירקיעה הרקתה
 לק רתייה הרקתה אוהש ריפה שיע םיריפל וארק עזדמי
 ויה םיירקיע םירבד התכ אלהו לרוגה תא ךילשה רובעכ

 : םירבדה סתלא שיע הייה םש ארקהל יואר םש

 תעדי׳וצעיתכ םנורתפ א-ימי רתסצבז הלגנבו
 אתלית ה׳בק יבגל םישנה לכ אלה יכ
 ךפהכ השענה סנה רתיי חכזשי תאז לכ םעו איה יתרש וז
 לככ לכתסת רשאכו עבשה יפכ השענה יתיאמ עבטה
 ןתה גרהיש עכט ךרדב ויה סלמ הזח ןינעב ויהש םיסנה
 לכ ןכו ךלמה לע ביס רנידש ימ לא אנש רשא רבד לע
 האריה יפכש רדאכ י׳טזד״י םימיה ףקה םליאו הזב אצויכ
 סנ ףסונו הלפשה םילימה םיגד ולומי םיככיכה ישפשמז
 שדח לכב ׳א ףוריצ הלילח םירזוח ה״יוה יפוריצ כ'י יכ איה
 הניד׳ההשתככוהמ ה״יוה איה רדא שד.יכ ה״יוהה ףזריו צ

 א• שק א שי ינש קל ח

 לכו תינית יפוסב 1 ;מ־יה םשה אלהו י״איה 1׳ תת־לזק אישק
 תאז לכ סעו ל׳רשיל הפרה ימי המהו ייל ה״וש י׳ניניא ה׳ז
 םימיבו הכזטל הערמ כפהי הכרבל הללקה ונל 'ה ךופהיו
 האשעו תכפוהמ ה״ילהה ךרכתי איה ךפה ןתצע םיערה
 לא'ה די עדונ הזכ קפס ילכזסהיכליצ תא ובלצי'רדסכ
 תחמש ועבק כ'ג הז םעסמ רשא ויביוא תא סעזו וידבע
 התיה ואש ןסינב תישע הל יואר היה יכ ףא רדאכ םירופ
 ךכב המי חספה תרחממ ןתה תמשיי רמאמכ ןמה תלפמ

 ןסינב עריא סנ לש ירקיעש ןייכ דראכ׳גדזהל ןכימ היה םא
 תכיסל הלאה םימיכ אלפנ רתייהסנהתייהליכאלסא
 ךכיפלו םהב החמשה זעכק כ״ע הביטל הערמ סכפה/יה
 ןחכ ריפה שיע םיריפ הלאה םימיל יארק הז םעטמ סג
 הכפה ךרבתי איהז הלפש ה/ייה הכרעמה לרוגה יכ לעש
 סלאה סדייהז ורתיא אוהו יחש לע ארקיש אוה יואר הבוטל
 זכפהנז הערל סתנזכתש הלאה םימיה יכ םישענו םירכזנ
 םישענו םירופסש תאירקב םירכזנש אוה החמשל ןוגימ
 םא יכ סהי1 עיגה הת כ'ג זמר םש הז סשכ סגו החמשכ
 יתית א1ן םירופ יאמ ריפ ותחקל םהל היה רופה סש לע
 חופגש'ררופתת ריפ ןושל ריפו לדוגה אוה ריפ עמשמ
 משי רתאש ןמהד אשיכ אנשיל זמר סגו ליאש יפל ונימצע
 ש׳עסיריפ ביתכה רמאמ אוהו ררופתי יז יפמ דחא סע
 לכ לע ןכ לע רתאו רו ח היל יעבמ ריפ רתאת אתשי ריפה
 םשב יכ אצמצ םהילא עיגה התי 'יכי תאזה תרנאה ירגר
 ןילהצ םהרבא ר׳הזסהילא עיגהש הת לכ זמר םיש םיריפ
 םש לע םירופ ילאה םימיה תאירק םעטש רתיא היה וירכ
 היצמ היהו לייגת תא 7לשמ היה אל ויח אלמ1יש אוה רופה
 הנה סדלי/יח םיבותכה ועיגי רשא םייה ו/ייאכ דימש
 זניעלכ םייח יזא כיניעכ בוטכ םהב ושע סכדיכ םידוהיה
 ר!פ ליפהל רכדהאצי׳המז הנינחו הלמח ילכ'וכי תחחכ
 שיע איה יכ סיר פ הלאה םימיל יארק כ״עז לריגה אוה
 דע קוחרמל לרוגה לופנכ סנ 7תכ סנו ירקיעה הלקתה
 סא יכ אלי ץרמכ תולדתשה תשעל בר ןמז היהש שדח ב'י
 ונדבא וכלמ ינעזג ןה רחא זא שדחה ותיאנ לרוגה ליפי ויח
 השענש ינפת איה םיפקומה ןמ םיזרפה וזילחש םעטהו
 ז חנ ולאש תרייע ראשו ןשישב ונייהד םיקולח םימיכ סנה
 הנברוח ןמזבו ליחב סנה השענש ינפמו ו׳טכ ולאו רייכ

 הז סנכ כ'ג י״אל רכז תושעל ריכי יכדרמ ואר ייא לס
 ןיפקימ ייה את״אסתד י׳א תורייע קלחל י׳אל דיבכ קלחלו
 ומכ ויטכ ןיר1ק ויהיש ונייהד תירייע ראשמ עשוהי ימיכ
 ןניאש תרייע ראשהמ רתיי סנה הב השענש ןשושכ

 :הלגמ ןנוכתי הלא הנה המית ן יפקומ

 רשא י ןוילע רתסב ןנובתהל תינש ודי בושי 31^1
 הזה םזיה.סצע ארקהל םעט ליכשי ס סג
 לארסי תילגכ יכ אזהז ירקיעה הרקמה שיע איה יכ םירופ
 הטהל םיאלפ הדרי? לחר הטעמתנ תמשא סציעב לבבל

 האירבכ 19 1



 ג קרפ
 קיפה/יש התינטקב סש הראשנ אלו הדוקנ ד:סב האירבב
 הסעת םילדגו הילא םיאצויה א ,ז ךותבש ןיחומה רוא הל
 .תסינכ ידי לע שדח ןינב הבידנה הדוקנ דסב הדרי קר הל

 לכב תילג לש הנש ׳עה םתיא לכ ןכיפלו שתמהב ןיחומה
 ואצי יכ 'א םע ו׳גשי רמאמ דס אוהו א״ז לע הניש הלפנ

 לחרב סנכנ האל שארןדדואיזאלשי׳הנ שיכלב ןיחומה
 בכעתנש ןמזה ןרואב אבא דוסימ ףרועה רואה ןויתימז
 רפסמ רשא יכדרע שריש הרוא איצוה יולגה ורואב לחר

 דתזעה א׳אד אנקידד אתיתש אנזקית דס ד׳סח ב״ר !תש
 יוביר יוליג םשמ! תיינקל ישישה דוסיה זתרתתיעל
 דזסימיחזנ קיצי הילעו םידופה יתי םצעב לחרכ סי־סחה
 !תאיצי סיקמ תלזיתכ אבא דסיל בבוסה הנוכתה תררגי
 ה״נשיש תתש רפסת רשא רתסא שריש הרוא איצוה ףינהת
 דס איהש ד״ויה ןורסחב !תיאיליתכ ינדא רפסמ איהו

 - עדינכ ינדא לש י איהו ׳רתתסתה ׳יתצעה המצע תדוקנ
 לחר הנקתנ םיקידצ לש סהישעת י״ע תנש 'עה ת לככו
 ןיח׳תה ןיכירצ ויהי זועמה שדקתתיגכהל ןלמה ינפל אכל
 התיה םשי וינפל האיבהל א״וכסנכהל ידכ הנתמ תאצל
 היהש יפל הלטכתת ףדועה אכא דוס׳ד איהה הראהה
 ןמהו והותכ רכז איהש א׳ז דוסיב ולוכ ׳סכתמ איהה דסיה
 חיכה םילידג םיפשכמ ייהש ןיעירת תויתא)ותשאי עשרה
 שי אלש בשחי הנש 'עה ןיכשחב העטש ספא הז לכ ועדיו
 א'? ראשד ןיידע ולאגנ אלש ןויכ דזעלאגהל המוקת םהל
 םליעל לטבתת אליזיייחאת תדת׳ע לחרו אוהש ותכ ןשי
 המיטשמה הכר קלמע ןינ היה אוה יכ לעו איהה הראהה

 תיכשזימ בשחו ט התקנ לזאש השעש ינימי שיא יכדרמ םע
 אזה ירוחאמ תרתוע לייר הרועכ ןא איהה הראה לטבל
 התה סג רשא לארשי תא תולכלו יכדרמ תאתיחשהל ידכ

 הוחל התיפש שחכה שרושמ היה ןמה יכ אוהו :קלהעב המקנ ושע
 לש רוסיא לכאמ ליכאהכ התה וז הב ליטהו
 • ז׳ע חכעש סיגו הלעכ ןושארה םדא םע תעדה ןיע
 ו״ע יתצע השעי התע תישעל ץפח היה ןכ השע רשאבו
 ודבועל יכ־דמל'תיפו ללובה ס •-י ן״תהרכסתכ ו״צ׳ארקנס
 לכאת ולכאיש לארשיל לכויו תתיפש רחא ול תוחתשהלז
 לכזיש ידכ םר .א םישי וכותבו שורושחא לש׳דועהכ רוסיא
 'צזעבו •ינינדכ רתסאב אמהוז ליטהל שולישחא אוה שחנה
 תורמגב חכ ףיסוהל סיבישח ןלה )כל הלאת׳משא
 דוסי תראה בבסל ר׳פ סיפסמש אתיא דסימ ת:אצ!יה
 איהו ולטבלו ועינכהל ',)ה דיסאזבטפתהל יכרדש אכא
 תזיועלי סתיעצמאכש ',ןה דיס םיבבסה ר־ופליפה דס
 ץמאתנ'ן רפסמל• םילועה רשנ מ הלולכה הרבג לכ
 לוטיבב וילע יכדרמ תולתל המא ׳ן הטג ןיע ול ןיכהו

 * איהה הראה

 השעכ רשא לכ תא עדי קידצה יכרימ
 ותבשחמכ י

 םיריפה דוס
 לש ׳ועסמ הנרכ אלו 1:מ״־י רתשני הערה יתבשחמב
 הוחתשה אלו רסיא לכאמ לטאל אלש עשר יתיא
 אלא רתסאב המהוז ליטי שזרזשחאש ןאיתו זעעל אלש ול
 הריתסהו יתשא התיה רשאב ומע תשמשמו יקיחב הבשי

 האבוי תכלוה התיהש:התומדכ 'א הדיש עיבשה יכ ונממ
 האב איה ברעכ רמאמ םיהו ימע שמשל שחושחא לנא
 קלחה היה אוהו ת׳ינש םישנה תיב לא הגש היה רקובבו
 יכ פ רהוזכ ש׳תכ יכרימ הנתח דירפהש רתסאבש ערה
 ארח אתיבב ווהד ג״עא התע רחייזיאד אמית יאו אצת
 אלו הלנא ו״דגכ חנתי היכ רתתאד ףסויד אנחגכ אלא ז״ח
 אכרכר אדתס אכהו חגכ ׳ירגוב אנשיל ורגב אלא ושובל
 אתניכש יל רתס התא ארתסד אנשיל רתפאאד ןיגבז
 ארתגב ולאש רשא דיסה אוהו ב״ע שחזשחאת הל הריתסא
 הז ימר אכיה רמולכ ן ינת הרותה ןמ רתסא השנה דיג 'רפ
 וליאכ ריתסא רתסה יכנאו רתאקי הל הריתסא אתניכשד

 • שורזשחאת ריתסא רתסא רמא
 בטימ לע ןרכתי אוה למח הזה ׳וכז זוזעב ל331

 תכפיהמה ה׳ילהה ךפהו !תיערמ ןאצ
 ידי לע וידסח בורכ םחירו רדסכ האשעז סראכ תטלושה
 ׳סיד תיכלתב השרושש האירבה שארב תיתתסתהרתסא
 ן ימימ 'א ן יפלא יולימכ ח״יהא /יימש ינש םשש הנמתי
 ול נ׳ המה םתואילימכ תיויסה ׳ב דפסמ רשא לאמש מ 'אי
 3ם ר׳זפה קתח אינזה זעת הזר״ופ רשא ר'ופ רפסמל

 תראה טשפתהב ותבשחמ רפיתי ןמה ףיסוהש'ורמג
 םליכ דעלחדד הדביא רצוק תמחמ ףרועה איהה דוסיה
 הרשע ודכ רשע דיתי חף0 לארשי תיע תא שלתלהישעה
 ףאש סנ םהל השענו ס׳כיקתכ ש׳מכ אתמאסמד ןדתכ

 אבאד יה׳נהש הדוד לע תקפרתמ׳ םינפכ םינפ לחר אבב
 קידצה יכדרת לש איהה הראהה הלטבתנ אל הנממ '•אצוי
 םירמה ימיכ הנשכ הכש יריחהלגתתהז סנו רב וערזת
 ׳זשענה תויצתה השעת לכ ןל יה בבס הז בטוק לעו דבלב
 ד״סכ זת׳קמב דחא לכ ראבתי רשאכ הזה םויה םצעב
 רייפ ׳ב יכ םיבר ןישל ס'יי מ הלחה סמיל יארק ןכ לעו
 רשא׳תכא לש דחאו ךלמה קזנב רצה ריבגהש דחא סש ייה
 שי׳עסזיה ,ייא'יק איהו ימצע תא יפסו קתמל רמ התש
 תדע לש םהייח ס׳אילת ייה ?בש תמאכ ירקיעה הרקתה
 רס ןכסנ ליכשת הקעמכ דס ןיכת סאו רימאכ לארשי
 וצראמ רשאכ ןיפקיתל ןיפקומ ןיאש 'ורייעל אכה קולחה
 וננוכתה ירחאו • א׳ע קר ףר הזונג הדמח 'סכ הכוראכ
 ׳סנכה׳מל אכלתיל״אכ ת׳לק יילגר הנייהת םזיה ׳שודקב
 סש לשלתשהל שדקו ארונ׳זקת איה ישא תיכרע ללפת:ל
 ךלמה ינפלמ יכע קמחרשאס׳ילשה בר לודגה רוא/יה
 תויסנכ יתכב המש רוסי ורבוע דימ היהו תטלמ שטלכ
 רשאו שדקה םע לע וויע ןויבח רואה ז סרפל ת׳שרדת יתבו
 ךכיפלו אוהה אלפימה ריאת יל הגונ ןימ סיכישת ךלה

 התואי
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 דע ז וקוניתב׳ םע בורב הל־גסה תורקל ג קרפ
 'זק גתה ידילעז׳ידיפיבב ןויער ךפה ׳רדיה'קר-יכ לארבי םע רכחפהל סירכשנז םיזירז .חזיה)לארשי ישיאל הפיאי
 יכ ;עיקל׳לע לופד לארשי רבג ן׳ביקשאטחזכ ןיאש 3בה דכא3 א3שך3מ /ירדהםעבירכ .תסנכה /ייכב רזבנה
 'י;טק רהש עשרזערזא 3ש ופדוידגמ ונהנ ןז ע א3 םדיב ןיא ♦ אכיט ארינ ימיפרפ אכיאר סגףאו הכרה הכזט
 0כי3זה א3ש קפס ןיאו הפשמל םכילוהל ךרד ןיאש־ עז ה3ינמ בררמאד איההד הלעלזן׳רה 3^31
 םלצלפחחפכהמסייקנ ויה ר וו הזימבה בברכל א3ש רש פ׳אילזי דיחיכ ו3יפא הפיא ן יריק הנמזכ
 'ובחסי א3 םא בזפכה רמאמ אוהו המה םישנוע ינכ זא3ד פיחעשמ איבה3 החפשמ! החפשמ ביפכדמ ןנישרד אהז

 'י חצנמה ויה סה סה בש 3ארםי רינסקה םהש ןאצה יריעצ 'ר /ייב 30 טמכ ןאכמו 'וכז ןפדוכעמ סי3טכמש הנוהכ
 הצעה ה/ייה /יאח םינטקה ץיבקכיכרר;ין׳כקפנ הזלו הפ׳א ?ירוק הנמיכד רמאק זהיא אהו יאחא כר3ז 'וכז
 םיה3אה 3א ס/יעזש לעפי לארשי 3כ3ו 13 הדמעש הנוכנה רחכ-־מה ןח היצתי הרוח בר יפאי 3'י ה3יח/יכ3 דיחיכ
 םשיכ3ה3 וגהנש איה הרו/י 3ארסי 3ש רנהנחז • ט ־בנז העשכ ךכיפ3ז אכינ יחיסרפ סושמ רטצה סע ה/יזרק3
 רקיע יכ הקיפמ יניחו םירופ פיעמ0הלפפליפ>נלחמ סע !ומשל ןיאבו פ״פיהד1כעןילטכמןירוקיוכצהש

 םפייפב העושפה /יכס ויה סה יכ םהנ היו3/י החמשה יכר /ייכ 3שכ 'ק'יפא שרדמה /ייכב שיש יפ'-אי רמנה
 • דמאכרפקאנירפינעפו ירבד םהודעןכנכ'ע1וכזך3מ/ירדהסניכורכדסושח

 איבהלמ לארכי שיא 3כ רובעי א3 רכיפרו '/יורקל רתכזחה ןח הוצתהרשעסששי׳יעאשיכדרמה
 •,הליגמ ארקמ טוחשל יי/י!נבלו וינכל י :כ'ע םע בורכ
 /יצקלודגה ףטל ספא וללה ןירועישה לכ ורמא אל ןכא /יונטקז םינטק אינהל ביטו גוהנל יואר ?3131
 םהיאיבחל ;י יסח .ל םהל ינששוח רשא ר/יייכ םינטקל אל קנעו הליגמ ארקמ עימשל /יסגבה/ייכל י
 'זגזחרככ יב קוחשלי זזעחה /ייכ ׳שודק ללחל ׳ יאכ סה יכ ידכ םיאב המל ףט שרדש ה׳ירוע ןיכ א׳ימ יכרחל הז
 סיו׳כפח רטצהו םליקל ןרדה עקכ/יו קחצל ומוקיו הירק רמאנ הנה יכ ךליכשא רכדה רוסו ן היאיבמל רכש/י/יל
 סהיאיכחה רכש זיקי אלו הליגמה /יאירקו הלפ/יה /ינווכ ידשח קניי קונ/י ודינה סיתכח רשאז סכ גה1נ ןטק רענ

 ונאיבי /יצק לידגה ףטה ךא /יטערופה ןמ וגאדי סא יכ זאלד ליאוהו !חע ףס ואלקי המה יי/יוניחב לכ ךכיפלו יחא
 והזרזיו והדמליו זמיקחח זוזל טתיני אלי/יכנכה /ייכל 'נו:כהוסיאכ החל ןמצעמ אכלןילסי ןיאו החה רומיל ינכ
 האריכו המיאכ החש /יבשלו הליגתה .חאירק לוק ענחשל אעראר א/יוכלת ליזי ה״עק ףד חרק /ישרפ רהזזכ רמא יכ

 ה/וואחי •לארשי יהלא׳ה םעח ז/יא חכש הנה ןככו ןיאליע ןיר/יכ ןוניאלכאראזרז אעיקרדא/יסלמןיעכ
 םהינבל םנ עיפשי שדקה סע ישארב ריאחה הראהה ירקאד ר/יאמ ןינימז והלכ והב דיחא/וא ׳שירק אמשד
 /ייברע /יליפ/יו •סינכ לע /דבא סימ/י וידחי ס/יא ןימז דעומד אנמזכ י/ימיאו שרק יארקמ ר״הה שידק
 שחמ הליל ןניעכד הליגמ ארקמ ינפמ ה/י;א רחאל הזכמ ארטעאל הליחל ןימז האת/י שדק יהנ יכה ׳םי אמלעב
 םימיה רפיב יכ ףאו יל היחוד אלי הלילה ארקמןניפלידכ ןימייקימניכה אליעל ןיחייק׳הליחד אנווגכ'יכזוהל
 ש*חכ ךכח/יב דע המחה העקשכח /יפרע /ולפ/י ןמז שדק יכ הזמ דמלו אצ כ'ע ׳יכו אפ/יל ן !הלד אחער ןנממ
 הלפפ רוכעה סימש פי/ילד ת-לעננ ךליהו זאמ יכ חזכ ספיא הלעמי ס״י אוהש ןמזכ אהליח לכל פעמזהאפפ
 ינפשיא ד׳יל ל!א הנה פיהוקמ המככ זנראיכש זחכ ןחזלפקנ ונממז ילעי אל רשא אמעד ןנסמ פל׳ז הלעמל
 ותראה רכועו הלג/ימה ןוילעה רוא פפכיפכ אפיילעמל /יייהל רשאו הלעתל סילזע ןיאש אוה ט!םפ יכ דעומה לוח
 ריאי םויכ 'לילו חפפ סיחש פיפלרז פימלועה לכ ף׳ס דע זא יכ הטימשה פגש אזהז דעוחה לוחכ גחב להקה פיצמ
 איה וו םפי י הש יכ פינרע ללפפהמ'ירזיאה םא שוחי אלז הארלואשל בטיהרשא אזהו הלעמל ילא פחמ ןילש ןיא

 • םחכשז סללה םהלש אתגחה ןיא יכ ליאוה ףטה איבהל ׳ה הויצ המל

 פיככ פירנ פוכרהל סימפכ׳יכלוהל בוט גהנמו פפ3 אלא פיליע םניא רשא פורמה םפזא םהש הלסמל
 'לודג הראהל זמר םילודג סירזאופסנכה םה םהילע עפשנה עפשה בזרמ רשא סהיאיבמל רכש
 ודובכמ הריאה ץ״דאהז הלעתל רזאו ךלוה רשא'בזכה בוט ר״יל רואכ ףסנןכז הטמלפידמה ספיא לע םיעיפשמ
 דעו םלועהמ רוא ידירומכ ויהי המהז ן"!יצכ זל ר״זא רשא םהילע םנ ךשמיי ןוילעה רואמפכסו/ט יב ספיא אסהל
 הפיה 'ידוהיל ךינמיסו ה ורככ ׳יר1אכ ןכ לע דוסכ סלזעה ופיאכ ויה םה יכ סג ףאו • הטמלמ םהילעו לעמת סימפכ
 וז פיכרע פלפת רמאפש יואר ןכ לעו • החמשו הרוא םישנו ףט 'וכז גורהל דימשהל ביפכה רמאדכ 'ישנכ סנה
 סידעומכו םיגחכ ימכ השודק המיענבו הכר החמשכ פיכרשררמכ ש׳תכ םדי 3ע השענ סנה רקיעז •'אס1יכ
 רשא לכ לע ךרכפי ימש ד׳זה פא חכשל ללהל פידיהל דגנכ פיקינפ ףלא כ״כ יכדרמ םע ויה הרצהפזאגש
 קח דימ ולאגו בקעי פא ה הדפ יכ ונלו זניפיכאל ונלמג םיקשב םיסוכמ הרופכ קסעל הרופנשפייפיא כ'כ
 שי רשא לארשי שיא לכ בבל פישיו לכפסי ישא סגי 1נתמ קזחפהב םא יכ לפונ קלמע ןיאש יכרימ עדי יכ 'ינע פג ו
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 הארוהכ סיסנר לע םעט ג קרפ
 תישעל כ/יי אוה אילפה ישא'יסנה יללהמ הנ־ינעב
 ונרופה גיהאיתמא חבשב אכש ומכ ונינמ ינקרפי!ונתא
 זנ3אזגה ונידיפה תינושל השש הז חבשכ זאכו סיכ3מ די/ל

 השש תמועל זנכירד/לה ונשפנ סשה םלשמה ערפנה 3אה
 דוהא י׳ע בהו עשוהי י״ע 'אה ק3/לעכ ומחלנש לארשימ
 'מאנש קלמע ימע ייהו באמ ך3מ ןו3נע .תא גרהש איג ןב
 תאעישימ'הסקיו קלמעו ןומע ינכ תא וי3ע ףסאיי

 ינכז ק3מעי ;ידמ ייש 3כו רמאנש ןועדג ייע 'גהו דוהא
 ייע ההז קלמע־ב סח3נש 3ואש ייע 'דהי וידחי ופכאנ סדק
 מ רמאנש ימסאו יכדרמ תמיעל 'והו ג3קצבה״עה ריד
 אוה וניאנוש כ'ע וננרק םריו ןידמ ימימימנ 3ע המאו
 החת3מה אוה ׳1 ה י3א רתאו הממה ימסא מ׳כ3מה ןרק
 '13א ןיכתיס ונא כ*עו ימנעב 'ה השעי רשא ק3מעכ 'ה3

 ירטב 3כ ומרבעב הכמה ׳ וכז המקנ ינ3 השועש 3אה ה3א
 םימייסמ ינאז׳וכז ךא3ת א3ו ינא 'ה ינא רמאנש ׳ובו ם ירנ מ
 הרפ רשאכ יכ ינממ קזח דימ י3אג1 בקעי מא ה הדפ יכ
 טממ ץיזח דימ ו3אגו ןכ ותליז ןיאו אוה וא בקעי תא'ה

 ינממ קזחתמ אוה ח״סי3ש רשה רשא ק3מכ ממח3מב
 אמזהמר אכקונ 3א הצרא וה3יפי זימירכ אוהו זנימינועמו
 אוה ימ3מחבז ותבהאכ יכ 3ארשי3אני'אכםייכמיאבר

 תישל בב3ה ישנא3 יוארו *ןרש ייע א3ו ךא3מ ייע א3 כ3אג
 3כה ׳כו33ה'ונוש3ב םיתכשכ זטכי רשא3 םנייעמ 3כ

 דסב ק3מע 3ש חש תענכה דעימ אב יכ ןרכממ ימעכ
 33ה3ומורוה3 ןייכד ה3עת3 זמרנכ 'ו מפס>תב 3פנ ןמהז

 תיאבצ ירש השש ייע ישענרשא םיסנה ה3א 3כ 3ע ומשל
 הכרה םיסנ 13 ושענש ימ3 ןחה היהי רשאכ הלא לארשי
 ריכזהל ךירצ סנ 13 השענש תיתיקמה לכמ 'אל ועיגהבש
 אניכדד הירכ רמד אדכועמ עמשמדכ תימיקמה ראש לכ
 אוה רמאיי הלעתל םימחרה תא ררועל סמע תלעומ איהו
 באל ול המו ךכ יתיבכ ימיא םיסלקמש ךלמל יישא ךרבת♦
 ריפיס ןמעב הכוראכ אכש ומכ היח ןיכ וינכ תא הלגהש
 ריכזהלמ חכשי אלו רוכז י ןכו דיסכ ׳בה קלחכ םירצמ תאיצי
 רשא לכה ןודאל חבשיהודזיו זועכזהאדיהכסיסנהלע
 הז חסונכ שי רשא וחסונב בטיה קדקדיז זנמע חפח אילפה
 ללוכהו היפ תיימיא רפסמ הזהן׳מוכדעסיס׳נהלעמ
 םמולילע לע םקינו ןיד סהמעהשעש סייהלא רפכמ י׳כ
 הדוי רשא האדזהה חכשכ ןדש טל1 ויפ תייהל זבל לא ןתיי

 סלכ איה האריהו הכהאה רקיעש םרמא רבכי ידסח ׳הל
 םהמ קחר יכלו ויתפשבו ייפכ 'ירכדה רימאב אלי הנווככ!
 ונמע ביטה רשא לידגה בוטב רפיכ איהשןינעכ טרפכו
 תטר ישרדמ ונרכזהש יתכ תסיט םיבייחל למג1 טיהלא
 ימשו ולכאי התשמה תיבל טלה קית!ףלא ייח יכ הל עמל
 תא תיחמל ךרבתי יתער לישה סנו ולקלקתנו !רכתשנו
 סיברה יימחרב איה ךירכ םוקמלו העש התיאב לארשי

 סרד וניטפשמ י?אל איצוהו ונילע סיעחרי דסח אלמתה
 סינ רק

 יתפה אוה ימי ימל רכז לכ דבאיו וניאנוש לכ לע זנינרק
 ותא ישאו לכל 'סרופמו יולג הזה בוטה תא ריכי אל רשא
 יתיכז דוהכ רדאנ םיריפה רקיע יכ ינפמ יכ ליכשי 'ה רבד
 איהו חצנכ דמיע איה יכ הנשה לככ אוה כ'ג םחפה
 'ירמיא ןכ לע לונה יכדרמ תראה התע הלגתת הכי דוהב

 הטג ן־ע תישעל בשחש המ יכ רמולכ הא־זזהכ םיסנה לע
 רפוה הלעמל ימראה לוטיבב יכדרמ תא תילמל המח 'ן
 ץראה התעו יכדרמ לש איהה הראהה הלטבתנ אלו יתצע

 • הדיזהתיזכ יהיו ודטכמ הריאה
3*11X1 שיו תלדיהתי תנקותמ חיכ הליגמה חקי 
 זמכ התיפילו התזא ידהל אריה שיא לכל
 ןכ תיממכ וינפל האכתה ש׳מכ הוצמ לככ ומצע דדהמש
 הרדהלו התזאנהל הכ ותצע רדה י זע רתיכו תאש ימיכ
 םש ןיקת וילא רשא אוה רדה הלעמל התזדמ םוקמ יכ

 יפלש םירבדכ ףאו ןוילעה קידצה רדה יילג ן ושל הליגמ
 העצמאב רפוסה הב טימשה םא ןינכ הרישכ הכלהה
 הניאש ןינתה ןטעל ןכו תיריתיתירדנחןכותיכית
 ךרכתי וינפל האנתיי רכשנו זירז היהי אוה ךכב תלספנ
 תח׳סחו האיגש לכמ היקנז המת הליגמ יל ןקתל הטמכ
 ויהיש הלינמ ול תישעל רפסל היצ ליזי חזמו א׳אז • תוריתי
 ןיא הכלהה תרישל יכ ףא • התשל 'ירטע היתירוע
 ת׳שעל תגשמ חיש יחי המשל רטיע םיכירצ היתירוע
 כ״כ הב האצוהה ןיא יכ התיא השעי בהזו ףסכמ התיא
 התיאיי ־ דאמ לליהמ!חכושמ זרה רתוי התיא רדהמה לכז
 לע ךימסי לאו ומצעל הליגמ יל תייהל ילארשיה שיא לכל
 יכ וחילשכח רתח ט היצמר !תעימשב תאצל ורבח תליגמ
 התח םיאו הלועדי רתיי הראה ימצעב לעופ אוה ןכ ייע
 זנממ עיפשנ אוהש תלוזה ןמ םדאל תכשמנה הראהה יתכ
 * וילא הליפט איהו רכזה ןת תעיפשנה הבקנה ןוימדכ

 'נק!תמי הפי יתצעל הליגמל יפסכתי וניהמ הנקי ןכלו
 'אצוהכ שח אל׳שאכ האצוהה לע שוחי אלז וד♦ גישת רשאכ

 אסכו 'תיפל אכט ארפזק םידופה תדועסל יתשח י ילבאמ
 ינימי שיא׳בהאל רפיכ לכ ינפת בישי אלואתיפלאכט
 שיחי אל ןכ רמח אוה קיסא לכ שידו תימיגליעצ ןיתס
 וז רפס הליגמ רפש תא תיקל רקי ןוה לכ ונוק תכהאל

 3כ רשא אמלער ןהכא ןזחוני הטפשמכ!הנקתכ הבותכ

 התיאכ סניק ןיצי תושעל םהיניעב התד לבהל סנוה
 סיבא בקעיו -זיז ףלאכ גורתא חקלש גירלעי המאש
 השעו ןכל תיכק איבהש בהזו ףסכ לכ לטנ הרעמב היע
 טיקזהרעתכ ךקלח ליבשכ הז ירכ לוט זשעיל רתאי ירכ
 דע הזצמהז הריתה רדג עשת אל יכ ךריכ אללכיאה
 תיד וכרעיה שיאל חמאי סאו • ויהע־ה יכייכעל ונכייע־ת
 '׳דחאל ת!א ךירעמה תימ ןב יכ רתאי רימא בהז י ףסכל
 סכ קכדהבו ןהילא ךחע ןיא תייצמהו ׳התלימ אלה יכ

 בהז ו ףסכו • ביהעג סג התו נ 'העב הניכשב ןיכדתהכ
 סב



 הע הלנסה ז וצמב םילאזסל תחכות ג קרפ
 עימשי אל הזלה שיאהו םידספכז םיזוה םיימשג סירכד סה
 שי 'פ םיקמכ י)רמאי םא א5ה ס !יפמ איצומש המ וינזאל
 ףיקשי דע ףעיי אלי קירי ןשיי א3י'וני א3 ףסכי בהז ןומטמ
 תחצתי הרית גישה3 ןכ השעי אלש המ גישי גשה סא אריו
 הנשקכ ח םא רמאנ הז מיעלי הדגצ ןיאכ רקי ןיה 3כש םע
 .תערז 'ה .חאדי ןיכת זא הנשפחת סינימטמכי ףסככ

 רס !מ לתזי הכיראב אכי תייצמה קרפבו א:מת סיה3א
 • ד׳סב הז לע 3כשס

 וצוהמ 'ה /יא רככ3 'בלל רשיי תינטת שיא ןכ 3ע
 ףידעמה סזקמ 3ש ו/יכוטכ הבוט יופכ היהי א3ז
 אלי /יווצמה השעמכ בר 33ש אצומכ חומש3ז)י3עזכיט
 ה3ק3ע 'יפא ארטהןיצר צצא ו/ייבןוה 3כ/יאכישזו
 הכ /י,אנ/יהכ י הוצמה /יטיכזי הכ /יזארה3ו /יו3ק:ש
 רקיע יהזש רשפאה /יחמ רשא .תואנה ןפואכ התישעל
 רשאו • 'ימיקמ המככ הז ינעדיה רשאכ /ייה3אה הדיבעה
 רפסכ טוטרש אכירצש 3יכשי זירכע לא ׳ם דיסכ וחירה
 דס אכירא אבא בגשנה קידצ דוסי ןיימד אוה יכ הרית
 ןיגת דיס ן׳בו ה׳מ יי3ג ספא הכ 'צמנ א3 רשאו • הריתה
 אזה ןיא יכ ג׳סוכ׳ע תימש תחיקנוס׳עטתרסי תייתיאי
 3עז • עטמה 3ע דכ 'בשתי סי3ידג סירא 3בק3 3יח ריצפי

 איה סירסחהדס ינתמ רשא כ'יבאה דסי דיס איה יכ
 זעמ יאיצוי םידסחה יכ תיריה3 אקווד 'א דימעב ת33גנ י
 שיררי ה'3גח הכש סש3ו • םידחאל ויהיתיריבגה קיתימ
 רכזנה אכיראאכא דסי זוזע ןויבח ריא יי3ג ןיש3 אוה יכ
 וי3עשרפ ןהו א׳זד אשידק אפיגכ טשפתמ׳ רכוע רמ
 תרגאכ 'טשיפ3 ךירצ כ*ע> ודוסי 3כבדזאתה זזפו זרוא

 • ה״הלז ברה ש׳מכ יתיטישפ רדה זוע תחוא3
 תרגיאכ התיא טושפי הכ תירק3 ךרכ3
 דערו הארי שב3י איה שפנ לעב סאו
 קירבמה 3פומה ריא זכב3 תא יתישב איהה הנועכ ודמכ
 םשמי םליפה דעו םלועה ןמ התפ אילפהל דעקיהבמי
 הקדצ הגונכ אצי דפ םיניתחתה תמליעה לכב היהו דרפי
 הריקמ תא שדק םע ישאר לע 'ישרדת יתכ י תייסנכ יתכב

 • 'ימחרו תעושי עפש הרעה
 יקמע יז הנמאנ האירקבש תונווכה יטרפ םלואו
 זניאסדא לכו תיריאמ האר אלש ימ לצא
 אל ינפל רשא הכאלמה לגרלו • ורועישכ אלא בייח
 תנווכה יוטיב םהילא רדסל םימתכ םיכלוהל ביט ענמא
 'ושפי • הליגמה תאירק ינפל הרמיאל • תאש ן ילבוי רשאכ

 זליחדכ היתניכשי איה ךירכ אשדיק דוחי םשל • רמאיי תרגאכ התוא
 ה״וכ ה*יםשאדחיל וליחדו !תיחרי יתיחרז
 'אירק תוצמ םייקל אב יננה לארשי לכ םשב םילש אריז־יב

 ךינפלמ ן יצר יהיו ן יילע םיקמכ השריש תא ןקתל הלגמה
 תיצמ הליפ ת1יהל ךינפל ןונל תע התע אהיש א׳-א 'ה

 תאייק

 'ימיתחה ה תכח ׳ומילעת לכ גישא יליאכ הלגמה תאירק
 ןמש יעדוי ךינב תנוזכ סכ ךינפל הלעתי הכ
 אכל 'ייוארה םישודקה ךיתימש תנווכ לכ םינווכמה

 י זז האירקב
 'יתיתזיה ה׳לנמפסמכ ה׳יוה תימש׳ג ׳ייאמ3 והו
 ס׳יכירי יקומחב ןי״אד ןוילעה לזמ זוע ןואגב
 ךרד ז׳דדה זיז עקבנו הלגנו •םימחרה באר׳דהדובכ
 שיכלב ךלמה ינפלמ אצי תטלחי םימש תיכלמ דובכ ר׳רהז
 ירדאנ ןייצ תדוקנ קיתימאני זעמה׳יוה תימש׳גחכבו
 'ישלש ינידו י׳נדא תומש 'הו ך״פננח תירייג ת׳רגא םשב

 ר׳על ונכשיו קרא ישרי ־ביקידצי □" ל־־ לא תימש םינשו
 הראה זיזמי הלובי ןתת ונצראו ביטה ןתי 'ה סג תילע
 ונישפנ לע ונמא לחר ינכ 'יכלמ ינב ונל ונילע ושרפ איהה
 ןמש תא הארילו המילש הדובע ךדיכעל יניתמשנהניחור
 לכ תא ליכשהלו ןיבהל ונמכחת ךתמכחמו תימתירה תארי
 י בשוי לכ תא ךזיע ןואג ר׳דהב עפוהו ךתרית ימלת ירבד
 'ל וע ןקתל העושיה ינייעממ ןיששכ׳ימ כזאשלי ךצרא לבת
 זפ יהלא׳ה םעונ יהיו םי רתכ רתככ רתכות י׳דש תיכלמנ

 :'וכי ןסרל ויהי •'זבו ונילע

 םיתעשכ אטבי 'יזרה רבסו 'ה רבד יתא רשאו
 • התאירק ינפל הז זיסינב 'נויכה יסרפ לכ

 זמיזירי זליחדב היתניכשי ה״בקדאמש אךחי 7
 אדוחיב ה'יכ ה״יארחילוליחדוזמיחרו
 תאירק תיצמ םייקל אב יכנא הנה • לארשי לכ םשכ םילש
 רובב הלגנו בגשנה המוקמכ השריש תא ןקתל הלגמה
 רסח הל.1מ הבש םש קדצי וילא רשא אכירא אבא ריסי רדה

 ׳וסיכ הלגתמהה״יזה םש ר״זיטש אבא דוסי ד ס רדה ד׳זי
 ראפתיו אז דוסיב הסיכמי אלפומ!הטמו !יצחמ אמיא
 רפסמכ היהי •דוהי הרהי תימש 'ג סיריאב ךלמה
 אנקיד ינוקית רסילת יאניו וננובתה םהמ רשא הלגמ
 ריכבה ןבל הכמל היהו אמיאכ שבלתמה אבאכ םיריאמה
 יניד ה״כש ר״פ ת׳יגא ארקנה לחרד ד-סיה לע ריאהלו
 קיתמ אצי זעמי סיהלא בל יניד!י״נדא םימעפהו ך׳פצנמ
 אבאד דסי לודגה רואמ ריאשדקה רזנ קיצ קיצת הילעו
 ת״ת יצחכ םיריאמה !דהה ההה הזרה 'ימש ׳ג חכב
 דסק׳דאה לע ריאהל תורואמל ייהוריעודתרטעןי׳הנו
 םיטשפתמה םיריאה עפשמ ו״הל .תימש '1 תכבו 'הה
 הלאמשבו הנימיב אבקונל הגונ םיקיפמילריעזד י״הנק
 ןכא הכ אבאר דוסי רדאנה רזא ףרצהבי התיעצמא יקכו
 סתיריא להת םתומשמ 'ט הנבנת׳יייה ב״יךסכ המילש
 דסיד ףדיעה רואה ןורתיב םירתונה 'גז אמיאד י״הנמ
 הרהא תימש'ג הנרטעת ןוצר הנצכז אכירא אבאד

 זועמ השענה אוד תערדג״וחדה״יהא׳דואכאדסיבש
 רמי הלש תעדה םישותי ןניכתי סב י אמיא דוסי ןיאג רדה
 תי׳ייהה ליא !רואת הכרב קרחא ריאשי האל ךרד רבוע

 הי״האהז
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 חליגפה תמיב חנודכ ג קרפ
 ד1סי ירחאד׳ישפ ה׳יהא רוא ירואמ לזטתו ה״זהאהז היה״א.־ו
 ינפד׳זשפ היהא ומישר רוא חקל ריע ףסותי'קלח תנמ-יבא
 סתיעצמאבש ה״יזהה תאצב היהו התיבח קלח אבא דסי
 הל חקת א׳טימרזד ?ילע ליפהל חזמ סדחיימי סרכחמה
 'נדפא ילהא עטמ איהה ה״יוהה ראפו היהאתימש כ ריע
 םהילא ףרנהב רשא ת״וייק ׳ט שעיתיי״הגתיגח ד׳בחב
 ת'זיזה ב״יל ויהי ןהישרש רצנאתרזזיחאשירדת׳וי׳ה׳ג
 ת׳יהא ד םהילא ןרצהכי עיני ב״על ה׳שאר הנהמ 'א לבו
 סהימזימ׳א 'ט םע ריתסאו י׳כדרמ רעבמב ילעי ה/יה
 'גהל לוטמ האל מעדכ םרבוע ידי/ל היהו 'מיללכ מכהא
 ןכבי ןייפלאדז ןי״ההדו ן׳ידוירסיאילמהויהאת׳מס
 יהיו םדובכ זיזמ ן "רנ לע ז שרפ הל יגמ ה תאירק תלוגסב

 • 'סז ןוצרל ויהי 'זכו ׳ה םעונ

 • הז ראימכ מיכרכה רמאי ןכ רחאו

 הרובג ת״ת דסח הניב

 טיהלא הווהי התא דורפ
 מ״מ דוסב הניכ י

 ונשדק רשא םלועה ךלמ
 י דוסיה ייע דוהו חצני

 הסקמ לע טוצו ו־תוצמפ
 • ;!'לגב

 דיסמ יכ ראובמ ךכ וז הכיב מ׳יוה תודוקנ 0ע0ו
 'ה וריאי חמפ !דוקנוד׳וי אוה רשא אנא *
 קר1ש דוקנב זימרה !לש דוסימ הנושאר 'ה דוס םידסח
 קרושב דקונמה וב דוסיה דע'וה דוס א׳זב םיטשפתמ!
 הנזרזיא׳ה דיס אמיא דוסיד מיכלמ י״ע הזו אוה סג
 הלגמ ארקמ לע מנוטו • עדונכ אמיאד דוקנה אוה יריצו

 • הכומכ אבאד דוסי תילנתהל היהי

 הרזכ ג ת׳ת דסח הניב

 וניהרא ,הוהי התא ךורכ
 ר־מ3 ן'1 ו־מ3 ף־1־ ־ י■ ־ הנינ י

 ז־רשעש םפלועהד ךלמ
 םילגממה אכאד דוה חצנ

 םבימיפ וניתו ר אל ,םכיסנ
 ן׳מז ארקנה מטלמכ

 • הזה ןמזבו םהה
 ףיס יכ ראובמ ךכ בה תאז ה״יזה דוקנ 01701
 ובש דיקנהש חננב אוה אבא מוטשפמה
 קבק ובש רוקנהש דזה דע איה אמיא תוטשפתהו קיריח
 מיאה אוהו יול/יב ל׳א םימעפ 'ב ע״ש 'יפ ה׳שעש הכוסו
 'ש הלועה ןירוי יזלמב סיהלאה קתמל םינוילעה םינפה

 םעז

 קופד

 ♦וארו ה׳שעש ןינחכ לכה ׳הש אוה זימזיתזא ׳ה םעו
 .ןב קובל

 תראפת ... דסח העב

 ,דוהי הוהי התא ךוייס
 * ״ * דוסי הניב הזלטגן

 ונייחהש םלועה ךלמ וגיהא
 תיבלח י ה״נ

 הזה ןמזל ונעטהו וגמ ייקו
 תאצל הזה ןמזל י׳הנל עיגהש הנו13הו
 תז׳ייהה ס עטו ן׳״יל תילגמ .יל ז
 דוקנב ה״יוהז ונייחהש לכב הטפשמכ םלוחב 'א וז ברבבס
 תיטשפמה רקיעי םנה רקיע אוה יכ חצנה דזקנ קיריח

 :חצנב םזיה הלגתמה אבא

 םירופ תדיעס רוטפל וז ונייחהש תכרבב
 בכיע אל .ןתיב אל סא !הימי /יממ חזלשקז
 םוי לככ גוהנה רבד אוה יכ ינפמ ןהילע הכרכ ונקת אלס
 תארקל ימצע ןסי׳ח ד!סב וחירה רשאי ט׳יז תכש לככו
 ןיוכל ויניע דננל יז הנוזכ עקתיי הדערבו הליגכ ויהלא
 דוסימ קחל תיראהה ןתיא איצוהל הלגמב ותאירק לכב
 זינזיערכ שדקתי ארונ יכ ה השעמ לא ופוגכ ןכבו לחרד

 :אנאו אנא ובל ךלי אלו

 הרורב הפשכ הלגמ ארקמל זרבדחלע 012^1
 'תאירקכ וטיאל להנת•! השורק המיענבו
 ׳ ישהקתימש המכ הב סיתיתח יכ הרעשה לא איטחי אלו
 לבקל וכיזזע תניכשל היהש חכה םירוקה תיסי ת׳רכ
 אלפימה םימלועה יח קידצמ לידגה רואמה קיזחהלו
 הנהו •הלפתה זיסיגב ליזנה תימשתתנקסהוכגשזמהו
 'אה־ן״יהה׳נמ איה׳־ת דחא לכ רשא׳זמש׳ה הב שי׳לחתב

 ה״חקל ה׳מאז ה״יבא ת׳ס בה ה״בתככ נידמי ה ינחת תיס
 היאב הירענה הזכו ת״ס׳דהיב ה״שעי ה״מית׳ס׳גה
 תמועל ׳ה המהו • תינש ׳ה תאז ה םירוכ 'ה ת״ר 'ה
 ן״יהה םלוכ סהו הלפ/יב בזנכ אזד׳יפס הימ סהש ןשרוש
 סה ן׳יהה השלשו 'ח דיס איה םלתתעפשנה הרטעה יב

 • העפשהה רקיע םהמש א1ד ייתנתמ׳על סש לככ
 הכלמ׳ה ןאמת ית׳ד ׳אה ויהו תיתש ׳ז הב ךןע1

 ת ר ׳ג ךלמ ה םעי׳ז םידשה׳ז ת״ר בה יתש׳ז
 'ההתא׳ז הנשי׳ז ךלמ ה ת״ר ׳דה ן־בקקכ׳ז זתד׳ו ןלמ׳ס

 תירזא׳ו המהו דע ז ךת האכי׳ו 'וה אצמי'! רבד ה שקזכי׳ו
 הרטנ הניבבו הנימי יק חצנ דסח המכחב םיטשפתמה
 איזר ה׳נ תמועל הזמו הזמ ןייו'ב סהי אלאמב !ק דוהו
 ד׳סי׳ו איה םללכו ולא ץיקכ םיטשפתמה ןיח הנומת סהש
 דוס ׳הה דיס סתיניבו הלש יעצמא יקב םיטשפתמה א*ד
 ת׳ר׳אה תיויזה ביי הכ דועו םלסמ תלבקמה הרטעה

 0> ־
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 וע חלינסב םיזומרה חומש נ קיפ

 רועו

 י׳תשז הלרוע ז״דבל ת״ס׳בה ה1!׳ה סימי׳התאלתב׳ז סל
 תבית ת׳ס םע ו׳ינפלה׳כלחה י״תשות׳ס׳נה ה׳כלמה
 הכופה׳ ת׳ר סע ךלתה' ןתי' התטלמי'ת׳ר 'דה ה״אכ
 סע הי׳ה ירוה׳י ת״י׳יה ונת׳י סישנ׳ה לכ׳ז אי ה ת׳ר׳הה
 םייה' ןחהו' ךלעה' אבי' ת׳י׳זה • זחש׳ז הריב׳ה ת׳ר
 /י'ייה ןיפהל׳תסא הריכזהש היזהה איה הרדיסכ וז ה״׳זהז

 ת׳סבש ׳'3הזש ז׳ניניאה׳זזרתאזיב ןחה ריכזהש ןידה
 'חה איה הז ה׳ייהז רדא שדחב .תטלושש 'כפיהמ היזה איה
 סזקמהו 'ורמאיו ׳הז ת׳ס סע י״כדרתל ה׳לחגי ת׳ס ׳טהז
 היוהכ ט ןידה תישעל הלקנהו יזזכה ןמה םע םיכסה ה״כ
 'ירישעה היזה איהו ז׳י1ז ה׳תלכ י״כ ה״חר /י׳סבש בעדיח
 ת״יוהב הילע םחרל םיקמה םיכסה המתה רתסא םעו
 א׳י ה׳יוה איהו ה״ערה ז׳ילא ה״תלכ יכ תיסכס הרדסכ

 • ןמ׳ה ינפ׳ו ןלמ ה תיר םע אצ׳ית׳ר כ'יה
 ךלמ׳ה ת׳י ׳אה היהא תמש ׳נ חכ הב

 שזכל׳ה ת׳א ת׳ר ׳בה התשמ׳הל״אןמה׳ז
 • סינפרדשח אה לא׳ז םידוהי ה ל״א ׳גה סיס ׳ה /יא׳ו

 םישנ ה ת׳ר ׳אה חדיא /יימש ׳ד תכ הב רוע1
 י״גה ד׳י ל׳א הריב'ה ת׳י ׳בה יג׳ה ד״י ל'א
 ית׳י /י׳א ת׳י 'דה המה סידזהי׳ה ?סלש׳י רש׳א׳גגי

 • הלא'ה םיריפ׳ה
 י״נפ ת׳ס 'אה ב״ע תיחשמ תימש'ח הכ ך ןזל ן
 לכ כ השע׳ית׳ר בה#׳כ'׳ח״זשזיא ך״למה
 ׳דהי׳לי ןהילעכ׳ל רק׳י ונת׳ית״ר׳גה □*ב־ זתיכל׳מ
 רק׳י תישע׳ל ת׳י׳הה ץריו׳קשר׳יסהלזי׳כדרתת׳ס
 ל׳פינת״ס׳זה י׳ד# י׳רשמ ש״יאדי׳י תיסי׳וה י׳לי רתו׳י
 • ילי ייכדרח ל״חג י״כ ת׳ס ׳חה ח 77 הש״מה ל׳ע

 תאירק תעב יל התיאי טיכי׳ה תניתת "1^40
 ׳זחשה ת׳שז ת״י יטרפל טל תישל הל גמה
 הראה לבקל סימש תיבלח רזאתה ?זע הב יכ הלאה
 . רומאכ םתיא ריזחהלו הכ הלגתמה הכגשכהו האלפנה
 תיקדו תונטק תודוקנב ןהכ ׳יס הזיא תישעל לכ1י לקנ.*•
 ריפמ יל יה• ןכבו • םירכזנה תמשה יטרפ ת׳סז ת׳י לע
 לא איטחי אלו התאירקב וטיאל להנתהל ןכ סג רוזעל
 םיפוחד ואצי רשא םיצרה ירחא תכל יתלבלו הרעשה
 רקעש יתכ םתינעת סיצ ףיליעב םפלעתהב התאירקב
 םנטב ןובער הקוצמו הרצ סתקיצה יכ יהיו הזע 'יתלד
 לכי רטשכ ועוניו וגוחיו התאירק סהחרבכי רבכ אשמכ
 'תאירקל הכ םתאירק ןיכ לדגה ןיאש דע עלבתת 'תרבד
 קיספת 'ימיה ירבדב ארוקהש אלא דוע אלו םימיה ירבדב

 םיניינעה יפזסכ׳יקיספת ןיא םהה סיליואהו ןינע לכ:ףסכ
 ׳א ההישנכ רתיי ימיל ילכזי אלשכ קר וקיספי אלו
 ויה 'א המישנב הליגמה לכ אורקל ןילוכי ויה וליאו
 סכא הז ןיאו ןחה ינכ תרשעכ הלוכ התיא ןיימיא
 רחא סירנדה יטפשמב וכליו וטיבי אל'ה לעופ תא י כ
 ימיחה

 *ןרבתי איטה רמאמכ ומל םישנ ךרד תליו אל םבש רמיחה
 )ליכשי יתכח ולו • הרתילח 'ישנא תי:מ יתיא םתארי יהתי
 ימשבהתזימר םוקמ!הב שי םעטהחזתאזהה1צמההמ
 ןיאכ תייצמה לכ דגנ הליקשה הריתה רשא דע םיחירמ
 תילכינ ןפי הליגמ איקמ עימשצ ת׳ת םילסבחי הדגנ
 החנחה ׳ולגל אוה הליגת הרקמו ה״רות הלעת לש ה׳חכח
 הרית לש תיצחה ןכש לכי יפט ףידע יכה סושמ׳ הנוילעה
 דוסב סה ת״צמהיכהלגמ ארקמ ינפמ ן יתדנ ןה ןלוכש
 םלטןכלזסראה לש םירבאה תמגוד הרית לש םירבאה
 הלגמ ארקמ י׳ע הנה יכ הלגח ארקת ינפמ םיחדנ סה
 לכל איהה הראה ךשמנ אוה אלפנה רואה תכשמה איהש
 יכ וז הנמאנ האירק תלעמ םציע הארת אלהו םירביאה
 ללה סידמיא ןיאהמ ינפת ארמגכ ילאש רשאכ הנה

 הנה הלילה איה זז התאירק הזל הבושתה התיה םיריפכ
 תאירקבש חיכו ללהה תאירקכ התאירק רדה שקה יכ
 יתתרר תהתג״ית םילידג םירוא םיכישממ ונחנא ללהה

 :ומיקמב ראובמכ
 .'ומליעה לכב התכחה רזא ןשמנ׳לגמה תאירקב
 הלגמה תאירק תלפמ םצוע האר םג האר יבאו י
 הלילב הלבמה תאירק תייה יתלכל יואר היה יכ ד" יל רזא
 תלוז הלילכ אלו סייכ ארק אוהש ללהה לא המגוד איהו
 רהיזה ןמ חבזחרכ הלילכ רומג ללה הב 'תאנש חספ לילכ
 הלילה תלדה רזאתה ז זעו •ימיקמכ אכיה ריתא תשרפ
 םהיניב שקיהה אבו האלפנה התראה יולג ינפת הזה
 רתאנ חספהתלאגכש !תכ יכ ןהירועישב ןיישתייהל
 תחקל ךירצ יתנ םחשכ ר״יל רזא ןכ הלילכ רומג ללה
 םהיניב שקיהה אב ןכו ללהה םיקמכ הלילכ ימנ הלגתה
 ׳נש םיריפה ימימ קיח םילטב סה תחע־׳תה לכ יכ דיתעל

 אל םרכזו םידוהיה ךיתמ חכעי אל הלאה םירופה ׳ה יתיז
 התיקממ רקעת אלש םירצת תאיצי תמגוד םערזמ ףיסי
 הליפט׳ירנמ תאיציו רקע היהת הדיתעה הלואגהש ספא

 לכ לע איה תממחת הלגתה תאחק תע יכ ןפואב • הל
 לכו איהה םויה לכ הלגתמה רואה ינפמ הלהתיהכרכ
 ר־׳אה יתיא יכ ינפת הלילה לכ התאחק ןחו ןכ לע יכ הליל
 ןיאש המ םזיכ ןכו הלילה לכ ךליהו דיתתת איה הלגתמה
 רחא סכ םרתי עסנ אלה סחזאה טפשמ יכ חספ לילכ ןכ

 :יתזקמב אבוה רשאכ רדסה השעמ
 תא ןיכי אל ליסכי עדי אלו רעכ ימ ןכ יכ
 הפשב התחקל ידמכ הדרת שטלל תאז
 יכו ללהה תא ןירוקכ טאל סאל השחק המיענבו הרהב

 ארט יכ 'ה השעמ תא ויתפשכ איציח רשאל טכל לא תישי
 םיזומרה 'חבד המכ !תאירקכ טל לא ןתי יכ סג החי איה

 םוקמ לכ טזרמא רבכו המיתשה עיגמ םשאר רשא הב
 רחאנ כ'עז רמאנ ה״כקה ה״ממ לע םתס ךלמה רמאנש
 'פכ ר הזזב ש׳מ דוס אוהו ךלמה תניש הדדנ אוהה הלילכ
 הרש
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 הלימה יניינע תצק ד קיפ
 קאה ;מ זעמש תא ית־יכהז א״דכ ךלמה קזנב הזש רצה לכ ןיחקפתת אל ייניעד אנמז לכר הציקה ,ה המל הרוע

 םי יקתא אל האליע אמש אהד לודגה ךמשל השעת המז !היילע ןיטלש 'ימע לאשי לארשיל ןיל ןייכב ןינידד ן !הירמ
 ינפלמ תעבנ ןמהי ןידכ! ךלמה קזנב והיא אדז הימייקב םימכח רשאו 'א סע ונישי הלקנה ןתה רמוא היה הז יפלכו
 רזע • חכתשא ודיחלכזןיפנא !ריהנ דכ הכלמהו ךלמה תעז אטימרזדדוסכ אוהש ונייה ןהלש תוכלמה ןשי וליגק
 אתיעצמאב לז הלגמה ןינעמ ן'ר ףד ידיקפ תסרפ רהוזכ ביתכה הכ הז תמיעלי • םהב טולשל בקעיל איה הרצ
 'דכ אליעל אליעל אמייקד ארחא רתא תיא אד אלכיהד אנמזבד ךלמה תניש הדדנ אוהה הלילב רמאלזנרשבל

 אחתפ!אחתפ לכל ןנתמ ישע אתלעד ןידטס 'דל ןיחתפ דיכעז !ירשי לע ימירו אבט אניעב ןאחסתי ייניע חקפיד
 'מ ןיניא לע אתייקי אנפזא יאהו'וכז זהיילע אנתמ דחו רהמןתהל ךלמה רמאיי רמאנ סשז •ן ימע רהסב ןימק"
 לאעדכז סימה את ירקאד רתא איההל יטמ ליטנ דכ ידוהיה יכדרמל ןכ השעי'יכז סיסה תאי שיבלה תא חק
 ן וניא לכ ןיקלסו ן יחתפ 'דכ ןנממד 'ת ן יניא היתע זלאע תא ןמה חקיי לא׳מס 'יג סי׳סה יכ ךלתה רעשכ בשויה
 לארשיד זהיילע אנגאל יטהדדןיחמירי ןיפייסוןיעגת ןכז בוחרכ והביכריו יכרדמ תא שבליו סי׳סה תאז שובלה
 אתגיש ספכ ןול אמקנלז אכרק והב אחגאלו ןיתע ראשמ תימיקמ התכב זראיכש יתכ סימש תוכלמ לע זמר הב שי

 םיצר ןזניאדלתא םיצרה את ירקאכ׳גבי יכירא אלב הדח אתכזאיתדתטלמ רתסא שבלתי דטכ׳ינ׳קתה'סב
 םיצר ילכקל ןיהקוכ אמקנלזאברק אחגאל יתאז יטהר !שרב אלאאקלסאלז הידהב ארבחתאל היבגל אקלסל
 ׳יפוחר זאע םיצרה אדאזרו ׳וכז אשאבאל ןיטהרד ןינרחא יתארקנאלינאו רמאיהז יפלכו'יכז ינכשמ תרתיא יהיאו
 ריעהו אנמיכ ןוהיניגבז אד רטסמ סיצרזאדארטסת םיצר ךלתש תייה םעו • ת״גח ןהש םישלש הזךלמהלהאבל
 ריעה אכהד ןיליא ימדקמ יא הכובנ זא החתשז הלהנ ןשוש ססכ ןכלו הטתלת היהיש ךירצ תוררועתה לבא תישרכ
 הכזכנ ןשוש ריעה א׳שזנד ןיליא ימדקמ יאי החמש ןשוש ׳ג ן״כבז תיררזעתה יאהבו '1כו ילע ומוצו םידוהיה לכ תא
 אריבס לבקל אד ארטס ןילא ןימייק אלכבד אנימק׳א אהו עדונ הנה יכ חלשב רהוזכ ש׳מככ״עלש סשתוב>
 שע י)יכדרמ רטעיו רמאנ הז דט תמיעל רשא ב״ע אד תרמא ןכ לעי א׳זא דע ן״מ ררועל הרותה קסע הלוגסבש
 • ישטה תא ריכעי!דנכ ימחקאד ןאנשיל 'וכזרשא לככ הלטיבש אבא דוסי הרותתחרועתה יל ןיאש יפ לע ףאש

 הרזגה התיא ןינעלכש וראיב 'טי ןיקת םיניקתה'סכו תיגח תטא ריעז תניחב דע ט״גימ תוררועתהב זיכא
 המקנ תישעל ןמהב שבלתהש לא׳מס ליבשב התיה והזו ן״וזב קר ררועמה ןכרקה סיקהכ אוהש םוצה י״ע
 רתסאל ךרבתי אוה הסכש האנק אוהה ליבשכ לארשיב תא ךלתהתיארכ יהיזריפיכה רתיב ןכותדכאלרשח
 איה וניינע לכש יפל הלש ןקיחב המיולתכ הדיש דהמו דוס אוה יכ ןנובתה בהזה טיברש תא ןלתה טשויו רתסא
 אל יכ זתיאיכ יהיו הרהטב האמיטו לוחב שדק ברעל הלעמלמ הראה דירומ הלואג יכ הלפתל הלואג תטימה
 שמתשי אלש רתסאתאךריתי איה ענמו יתצע התשענ רמאנ ןכ לע יכ'ליצאב תטלחה דט הלפתה תא הלעמו

 םידוהיה לכ תא דימשהל בשחו ןמהב שבלתא ליזי הב יואר ךכ יכ הלואגל הלפת ירחא אלו'לפתל הלואג ךתיסה
 תיפילק הרשעב ןישרשדנ םה ןחה ינב 'י יכ ראבתנ םשו הלחת יכ הנחבה ןכא הלואגה לא הלפתה הלענו ךימכנש
 לעהילידתיאכ ה׳בקיסכד האנק יאה ןיגבו לוז א'ונסר ׳ןבימכ והזו תטלמה 0עאתתל1*וגהתראהןירירומוצא

 'ימ תוחפ השודק יהיא אלד היליר השודק יהיאד רתסא המצע הל:אגה סע הלפתה הלוע ךכ רחאו הלפתל הלוהג
 רחא לא ןמתד ןמהד ןינב 'יב ןיאתת ןחתכ 'י !שבלתא אלא דבל הראה איהש דכל תיכימס דוסב אלו המוקמכ
 ןמי דגנ הריתנ םירמאנה םירורא א׳י סה סתמיעלי ב׳ע טיברש תא רתסאל ךלמה טשייו הז יפלכו הלואג תימצע
 ת ר דח׳ח היה׳י יכ השידקהמ ךפה סהו א׳י םהש זינבו רשא טיברשה שארכ עגתי רתסא ברקתי היב רשא בהזה
 א״ד דוריפה תילכת תופילקהו תירחאה תילכת םהו א״י רתסאל ךלמה טשויו אתתל דר,י לאיגה תראה הלחתב
 סריאמסזז 'אה ריראהדגנ אוה ןתה הנה ולא םח חא רתכא ברקתי והז ימע הליע ךכ רחאו בהזה טיברש תא
 רחא ביתכי זע יתצע השע עשרה הז • יכדרמ רמאד ל ז םרמאמכ אלפנ ריאיב יתא שי ־מעו טיברשה שארכ עגתי
 ד״ע איה א׳י םתייה ןינעי הכסמי לספ השעי רשא שיאה :הפ ימיקמ ןיאו'יכי י״יא״יז תיתא ב׳י א״י וחתמ התב ל׳ז
 א״טסכי א׳י אל׳ 'י סה השידקד 'טסב יב ערוג ףיסדרה לכ יבל האלע אכלמ יתא דכ וראיב הוצת
 התאו דוהב סתיא היחמה השודקהו תיפ־לקרסע א׳י בה ןמ אהנב לעו הלע תעכת אתינורטמ
 תכרעתמ השחיהןיאש יפל! א״יסהכליר תא היחמ לככ ןיתילצ ולאו אתילנכ לארכיר א:מוב וליפאו אכלמ

 םהייחב םיעשר יכ ח הניחבל תבשחנ ןכל ס רתע סלב אהנב לע תעבת׳ האלע אכלמ ימקל תקלס יהיא אמוי
 ז׳מרל׳א המישנב ןמה יכב 'י רת׳ל ךירצ ןכלו םיתמ םייחר סע דבעמל ה׳בק ןימודןיתקינ ןוכיא לב ורזגתא ןידכו

 ףרצל ךירצ סנו סכזתנ היה רכל השידק לש 'א חננ יכ אמלב־ת ארבעתאל אד ארוטלד ןיתז ךיה רזגתאי ם דא
 ?טחל וללה ולתנ דשאב יב ז ימיל םהתע תרשע /ל י כ'ג ןיא יכ רמיגי ימע ז ינא סרכקנ יכ אתילגד אנמזב ןמיס

 עכ רצה

 י
 י
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 חצק נ ן
 'ירכונה תיפילק׳י סה הלעמל סה3ש שרושה ענכצ ןכ 1מכ
 ולתנ םינותחתה ךכיפלו קלתסנ סתיא היחמה הקישנה יכ
 אלו הרישכ התביתכב אר1ןיה ב3 תישל ךירכו • דחאכ
 חכית א3אבתכל בתכ ןיכיבתכ ג׳ע קלחש תודיש ראשכ
 אתינזרשמב אוה הרישה דוסיכ בתכל בתכ ן יכ קלח
 לארשי ת׳ת לא הלעתל'גפו ש״עך3יו פכ רהוזכ ש׳תכ
 סייק דוסכ תישענש הרות איה ז׳דע הרישה תביתכו
 ריוא 3ע ארימ אוה ןכ יכ ינפמ ה3עמ3 ק3ח ךירצ ךכיפלז
 אחכשתד חכשה והזו םייקה ןק ה3עק3 איהש ןיי3ע
 תפשכ רתאנו זפ ס/יכ ישאר א׳דכ אכ3מ3 א/ילנורטמ
 רחא ןינע שי הרישה ןינעכז 3קרככ ךי3עזשארה3ש
 ןייקרכ תויה 3ע הרעש הנב3 ג'ע חירא כתכנש
 ףוגו ןאבמ דחאו ;אכק דחא תיג־־ורז ןייקדכ 3יגס
 ןינע3 ס3ואו • ־•תיקקכ הכוראכ ונראיבש ומכ עצקאב
 קלח ט תייהל הלע מ3 ק3ח ןיחינמ ןיא םיעשר ה3א
 ך3מ ארקנש תעד י3כמ סב3 ק3ח א׳ששה 3בא ותע ׳ה
 ךפהתייה3 בתכ3 גתכ ןיכק5ח תינק ןכ3ו3ישכוןקז
 שי יכ םעונה ןמהנב3 ג׳ע חירא אוה יכ השודקד רטסמ
 ריביחהו דזחייהןינע הרימ הזו סייקה ינש ןיכ עירכמ
 תשרפ רהוזכ ש״מכ לוביח סהלןיאארח;אארשסכלבא
 םא ןכיפ3ז אדוריפב םייסו אריביחב יראשד ק3ב

 םה3ש דוריפ 3ע הרוקה עצמאכ ק3ח ןכ השע אל
 הדימ םיעשר 3ש רשק השענ רשאכ יכ יפלתליספ
 השורק ד רשס ה3גמכ 3!כי'ככ רדעה אצקנ תויה

 • ה3זספ ןכ3ו
 ביתכב ןהו 'אירקכ ןה אתזיור 'ו ךיראה3

 םיניקתכ ורקאוסה3שהפיקזה 3ע הרימש
 ךירב אשדיקו זתא 'ןהטגקע דיעוהיאזל׳זי 'ן ףד
 תחמד הא3יע אתניכשכ יונכמיהינמ היקקונ3וכנאוה

 :כ״ע תיכמ 'ן ׳ארצמ3

 התיה 'תקנה יכ הז ה סנה סציע ראבתי םשמ ,"ד * 1*1
 םאו :םירצמ ת3׳אג ןיעק הא3יע אתניבשב
 ד׳כתרשע דע שיא תיאת ש׳קח ת3ח/מ חכשת קדקדת
 םתוא ונדש ה3עמ 3ש םיניד יתכ ד׳כ3 זמר סש תיכית
 תרשעזהיידהכ יפירצל יעכ ךכיפ3י םשארב ס3וקג יבישהי
 רזעי1• ר׳הה שודקה דישחה בתכו • הזה ןיבמה הנווכל
 'ובית י׳שק תתיעל ה3גתכ 'יקיספ ז׳שקש• 3':ז הזימרגמ
 ק3קע ך3 השע רשא תא רייז פו קלמע אביו תשרפבש
 הז ונירזת ונקרפיי היב ביתכד לידגה ללהכ תיכית ;'סקי
 תתיעל ןקה תא ׳לתיי פכ תיכית ג״יוביוא) רצ שיא ןתה
 'הל המחלמ היסכ לע די יכ רמאיי קוספבש תמית ג׳י
 ןיצמכ׳יקיספ ו׳שק הב שיש׳תמשכ הלגקה ןיריקז קלמעכ
 'יקוספ ה׳צ אצמת קדקדת םאו • ד״וכככ םידיסח ו׳זלעיי

 הלגמב םימעפ '1 אצמתי ן״מה ןינקכ ול ןיכה רשא דע
 םדבאל םדגנכ ףסכה זתנ רשאר׳סל ז׳מרל סיידוהייז

 ךייצו

 ליח/מו ינש קלה

 :ע תלנסה יניינעמ
 י״דש איירשמיג ז״ערז סיישמי יה״יזב הלגמה ליחתמי
 ׳עיריה הרצק הנהו ונראיבש הניטה ישרפ יפ לע זהנניכהז
 יפל איה הכד יכ תאזה הלגמה יטרפ לכ ערתשהמ
 התאירק תליגס תכבו היתיקילעת זקרב ףאו הטושפ
 עפשה ךשקנו שרקתמי הלעתמו השורקד ארטס ןקתנ
 השעמה םלועב הטקל םג המי תיקליעה לככ בגשנה
 !ועונת כיתכה רמאקכ הלעתל הלובגו זועףסותנז

 ׳ה םע לכ ןכבו סיחחשב יזועו !תיאג לארשי לע םיהלאל
 איה ךכ יכ קראב זח ינענכהו ש׳דק רוהט חל יתמ שרקתי
 לכ לע יכ 'יכו !לפוכ ןמהו ש״תכ לפינ הז םק הזשכ הדתה
 'יריהז תייהל םכזוע מ היהת 'ה תיידח ׳ה יכורב םתא ה1י
 סינישש לוקבו השחק המיענכ דאמ דאק הכרה התאירקב
 אלשש״כו הב סיזימלה םירבדה יטרפב בטיה קדהבי
 טיח תיקת יכ ת׳דכ 'יפא התאירק עצמאב דיספהל
 'זקספהי יתנכ םלעהו קספה ילכ הכישמכ תינקנ הרואה
 רתיב ונראיבש!ימכ ז׳ח הרואה ןרק קיספהל תישתשמ
 סתלהק ישנאב רוחבל ימש יבשוחו ה יאריל יוארו'ומיקמ
 טפשמכ׳לגקהתא א ירקל 'ה רבד לא דרחו׳כחז ןטנ שיא
 לע וגנעתי׳ ושוחי חל לתוי העש יצח ונגעתייכ ףא
 אצי יכרדקו םהיניב םולש השע םילשה בר ס״ולש בח
 םר לוקב הלואג לש םיקוספ העברא רמיל וגהנ רככו

 םידוהיל אוהה הלילב יריהי שיא םיקשיפה ובתכש ימכ
 • יכדרמ יכ

 ליק רתיל דוע ףיסומ היה ל׳צז יבא ינדא יךן£רן
 אצי יכדרמו 'וספ הריתי המיענבו התרכ
 הראה זוזע סיתח יכ יכ׳טיתסלמ שובלכ ךלמה ינפלמ
 ברה ש״קכ םירופה ימיכ דימת ינילע הריאמה האלפנה
 'וקב וריש היה םיריפה םוי םצעכ םיתעה רתיב ףאו ה״לז
 יתגהנ ןכו הוצק לש׳זימשה לא בלה ררועל זלה ׳פ םינוש ש
 השג מב ובל ןפי רשא שיאה לכ יכ קפס ילבו יתדע להקכ
 הליג שבלי יכ קפס ןיא ו״נפצת ןיחמי תיכמי יתדובע
 הדיבעה וילע דבכת אלו המת יתיטע דובעל דערו
 !ילע עפשנה 'ואה ןורתי אוה שפנ לעכ סא ימצעב שיגריו

 • המכחל הפציו ולש ן״רנכ איהה תעב הלעמלמ

 ןמה 'טהל גהנמל ןיששוח ויה אל לארשי׳ י*רןך^ן
 דיב ףא תיחמל םהל התואי לארשי יריבאו
 /סנכה תיכב שאר ת׳לק זגה:י אלשתימעפהו םימעפה

 תנ״כ 'ידבאמו ןליקל קראה עקבת לשא הירק תטיחרככ
 לז יכה בתכ יכ ףאו םיעמושה תנווכו הלגמה תא ן יייקה
 עבקוה םנחל אל יכ וילע גועלל וא גהנמ םוש ל טבל ןיאש
 אל יתלפת ןינעב אקווד ןמה תטהל םודקה גה:מ ונייה
 םיקמלכ ןמה תטהל זתל.ילל!ע ,םילולעת רשאכ אלו תלוז
 םיקמ לכ לא סינשקה ויכב תא רזמלי אריה שיאהו רכזנש
 םיעשר םש רמאל ןתה יוזבהו הלקנה סב תא ועמשיש
 % ריתי הרזזא יתלפת {ינעב ןת.י סט/ישכ ףאו בקרי
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 .רליגפה רחא חוכיכח תנווכ ג קרפ
 • יתאטק׳לס ועמשיש ידכ ןיכמש רזעב׳יתשל רובצ חילשל
 ןיבי תלגאכ הטישפ הני־תעהתאטק םילשת רחאכזשז

 .תא ׳ ה הוצ סש יכ /ימיה] ךריכ אלש המכ 3כ הנ33גי אלו
 'ינושאר 'יכרכב גהנש ימ ףאי טשפומה ריא י״ע הכרבק
 ךרדכ הלחתמ ה3יכ הטשיפ וניאי ששזכי אלוק תויהל
 הגירדממ דרויו לשלתשמ הז רזא יכ תידוהל ינייה תיגאה
 ךלוה האירקה 3ש ריכדה תככש טשיפזארזק ןכי הגירדמל
 ןיאצייז תימילשב הלגתמש יפיס רע ריאתי הלגתמו
 האירקה רחא ןכא עדונכ 3חרד דוסימ ץוזי3 ׳וראהה ןתיא

 'התא הוצ סש ט תחוהל הנללגיסדט ךרב3 ןטנה

 >3וכו סכיר תא ברה הירחא ךרב3 ירכד חלציו " הכרכה

 לארשימ י תמי־על תינושל ׳ י הכ שיש ן יטיי
 עשוהי טי לע ונכירתא ברה אוה 'אה קלמעכ זמי לכב
 לע וניניד תא ןדהו ׳כהו קלמע תא עשוהי שילחי׳ ר,יאנש

 קלמע ימע ו׳הזכאימ ךלמ ןולגע תא גרהש אלנ ןכ דוהא
 'ה סקיו 'וכי קלמעו ןימעינכ תא וילע ףסאיי רמאנש
 ידי לע ונתמקנ תא םקונה אוה 'גה ןישלהו דוהא עישימ
 וידחי יפסאנ םדק ינבז קלמעו ןידמ ירש לכו'רמאנש ןיערג
 ׳למעכ׳חלנש לואש י״ע ונירצמ ינל 'רפנה אוה 'דה ןושלהו
 איהש המיתחהו גלקצכ דוד י״ע לומג םלשמהו ׳הה ןושלהו

 סנה דגנכ םהירצ לכמ לארשי ימעל ערפנה 'ה התא ךירפ
 ונחישמ תומיל עישומה לאה רתסאו יכדרמל השענ ה
 ה׳שמכ ומצעכ 'ה השעי רשא הלואגה ינימיכ הרהמכ
 לאה ש״זז םימשה תחתמ קלמע רכז תא החמא החמ
 ןיאש ידדהא יכייש יתיתד םימסכ םימתו" ךכלו עישימה
 שידקה ריפחה ברה ש׳מכ ןהיתסכ אלא המילש העושת
 ןיוכי ׳הדופכ וחידה רבאו • ל״צז אחמי גמ רזעילא ר׳הה
 ג׳התמיעליז הכרבב תימ׳תחתיליככ תינושל ׳ה יכ
 טסט תא ןדהו • אבא תחטג תמיעל ינכט תא גרה

 תייטנ 'מ>על ונתמקנ תא סקסהו • אמיא תוריבג תמועל
 תמועל ©•שפנ יביוא לכל לומג םלשמהו • ריעז
 לחר תיריכגתמיעליניר,מ סל ערפנהוהאל תורובו
 םילוע ו״גירצ ז׳נישכנ ו״נתמקנ ו׳ניניר ו׳נכיר ו׳נ 'הו
 זנתמקנןימקסשאבאדג׳הל זמי סהוך׳פצנה רפשמל

 • הראות הזו

 הרטג ן ת׳ת דפח הניב.

 ךלמ וגיה^ הוהי התא ךו י3
 י אכא *; : • תוריבג הניב

 ׳ס ונביר תא ב דה םריעה
 אזת׳דטנ אמיא תולובג

 תירטג י י י תאסקוגחו ׳ן וניניד הא ןדרו

 רומג םלשמהו ץ ונתמקנ

 תייטג י • האל

 ערפגחו ׳ף ונישפג ירואיבל
 התא ךורמ ־ך ונירצמ ונל
 לארשי ומעל ערפנה ,דוחי
 עישומה לאה םהירצ לפמ
 אזסיכא״בשב הנישאר ה״יזדיה דוקנ םעטש
 הכפהנ הרובגהש זמר םש הרזכגה דוקנ
 ם יהלא דיקנ אוה הנורחאה ה״יזהה דוקנ סעטז םרזעל
 ןפה רורא ימאי ךכ רחאו .תועושי סז״כ לחתל הנוטהו
 אז׳ילקמ אצויה ןמהו וב שבלתנש מ״ס תישבלתהל ןיזכיו

 םהש 'מ םינשכ ימשבש ׳הכ ךיפצנמג׳המ קנויה האירכד
 דסיתישבלתהל ןיטיו יכדךפ ךורב • ימשבש ן׳מ
 תושבלתהל ן יוכיז שרז ח1רורא א׳כד ארימ אכא
 םללש עכש תב הפילקד אכקזנת האצוי איהו הכ ת׳יליל
 סיהלאו סיהלח עזכיר&׳רמ קני יה המשכש ׳זכ הזימרה
 דוכי תושבלתה ןיטיז ףחסא ז־1כ1רב ןיד״ויד

 תשכלתהןיוכיזםלעשרה לכ םירורא • תטלמ
 םגו לארשי לכ םיכורב סהכ ת׳כילקה לכ
 אירטמ׳ג הנמרח ןיטיו בוטל רוכז הנוברח
 יכדרמ ןירכ פ״נ ןמה רורא רמ!ל גהנ ירומי וה׳ילא סח״ניפ
 ןכו םימעפ'ג רמול ךטנ םימכח תירמ לכס םימעפ ׳ג
 יכ יכדרמ ךירכל ןמה רורא ןימידקמשרעטז •יתגהנ
 שורדת ידס לא סאו קלמע רכז תא החמת ע׳מ איה

 ראבתנש ומכ הלכ תסנכלו תמה תאצוה הדמה אוה ךכ
 • ומיקמב

 ונייהד שודק התאו '׳־ימיא הליגמה תאירק יףןך^ן
 ש׳מ ד״ע הלעמלמ י׳א ןיכיש,ימ ונחנא יכ
 ׳שודקה ת אמי א׳ה שודק סיה1• שיא המירת תשרפ רהוזכ
 ןוילעה םלועכ ס׳תנש רואה 'ביסמ ךכ דימת טילע רביע
 ל'ר שחק התאו סט,ייא סא הליגמה תאירקכ הזה הלילכ
 ןוילעה ר,אה תכשמה ינפק שודק ארקנ םלועה הז כ'ג
 םג אוה שחק סיהלאה שיא ןוילעה םליעש םשכו םשל
 תילהת כשוי שורק תתאו ינתמ הטמלש םלועכ ןכ
 ףאו וטושפ יפל רבדכ ןיכנ םעט יתא :מ אלי לארשי

 םולשל םהיתכל םירטפנ תיכרע רחא בושו • ודוס ד״ע
 שיא לכ תויהל ןיבנו בל טיטו םיחמש
 תוקלח תורנ יתיכב אצמיי לגר טעומכ יתיכב גהס
 ול האנ ןכו !תחמש בזל לע תילטל ביט םויו תכש יתכ
 וניתובאל השעש ימל תינחו הבוט קיזחהל תושעל

 ונלו



 םדפחב םיכלור ג קרפ
 ■תיחמ וניתושפנ .תא הדפו םהה תואלפנה) םיסנה לכ ינ3ו
 איהה ןינעה וניקגעב תוארהל זנחנא ןיכירצןכלעד
 א3פנה דסחה /יא עדילו ריכה] וניה3א תעושיכ חיסם3>

 יתיחש אה סצועכ׳ינזנהוסיאדכ ינייה א3ש/יייה םע אוהה
 טיגהאכז םהה תואלפנהו םיסנה /יישעה3 ינתפא לשא
 םעה ירשא החקש ונרזא/יי כוט לכ סלחג אוה ותלחחכו
 תאז ןיכי רשא הז איה יחי זיה3א הש םעה ירשא 13 הככש
 השע רשא הכיסה 3כ 3ע 3כה ןידא3 חכשיו הדוי א3ז
 3ש החחש םירופה ימי החמש /יינמ השעי? ימע 3ארשי3
 /יז3כסי /יו33וה ךרד א3ז ׳ייאל הנווכי החי3ש /יעדכ הינח

 /יי/יש3ז 3יכא3 זנח3יש 3ע ככע/ייו • סעכ םירעטכ
 חמשיו שדקכ רדאנ םויה רסכ ינפמ 3יגרש החמ ר/ייי
 ףפיח םי3'שה בר יכ הנחי כיר 3כ סהמ קיחריו ימיכ ישנ ח
 רפוס אריה שיא 3כ/יייה3ן?כנז סויה3כדיח/ל ונילע
 הזה א3פנה סנה רופיס ינח3וש לע זיגכחתיכ ישנאל
 דיה /יא עדזה3ו ע׳דיה3 ויפנעו יי/ייראפ זימופיעסי יישרש
 ק3תע ןינהזכנהו ה3קנה ןחהכ׳ה השערשאהל׳דגה
 !ג תל • הכ ישדק עירזי וניחי 13 העישוה ינע םע/יאו

 ארונהו דככנה םשה/יא האלי3 י/ייכ ינכז וינכ ןידמ3י
 אלפנה סכה ןי/יח וידכע/יא ה די העדונו וניה3א ה/יא

 ךיה3א ה3 םויה י/ידגה 3שע'מ33כמ הז סג רשא א>הה
 ברמה 3כי םידרחה סכ דיסחה ראיכש יחכ'וכי י/יאכ יכ
 ה זה סכוגי3פה המכרמ3ואצו • חכושמ הז ירה רפס3

 םינוי3ע3 /י3עז/יה כר החכ םירצמ תאיצי רופיס חגשב
 אתעש היכו ר:פיסאוההכידחה'כקד רחאקו ה3עת3
 אחבשד אלזפיס זעמש 3*או הי3יד אי3מפ 3כ3 ת״כק שינכ
 ןישנכ/יח וה3וכ ןידכי אנקרופכ חחי ינכ וע/ישח אקד
 חכשד ארופיס ןיעמשו לארשיד זהיידהכ ןאלכח/יהי ןיי/יאי

 ןאדזאו ן׳י/יא ןידכו ןוהיראמדאנקישד אזרכ ןאדחאקו
 תע 3ע הי3 ןאדואו ןארטגז ןיסנ ןוכיא 3כ 3ע ה״כק3 הי3

 אנקלופד הוזדחכ ןאדחד אעראכ היל /ייאד אשידק
 3אלשיו א3יע3 א/יזרוכגז א3יח ףסו/יא ןידכו ןוהיראמד

 ףסי/לאד אכ3חכ ןיהיראח3 א3יחיכהי ארזפיסאזההב
 י3חדוה3כי ןארואזהי/ירטגןחכשח דכ ׳יתלטגי הי3י.י

 ורמאנ וירכר יכ ףאו • א3כ 3ע הירקי ק3/יסאו הימק
 א3א אצי ימצע 3ע דמ33 א3:םירצמ תאיצי רופיס ןינעכ
 ךרכ/יי לחה יסינ רופיסב יכ אצי 130 33כה3עדמ33
 תמעט כיהי אהד ןכ רכדה היהי רודו רוד 3ככ םישענה
 ןיהיראמ3 א3יח בהימל תלזג ריפס רופיסה תליחס חככד
 םעטה רקיע והזו׳וכזהי/ירטגז הי3יח ףסיתאראכלמב
 סכי/יח רשא לז םימכח זכוכייח רשא םיכנה יר פס ןינעכ
 רטעי א3 ה3א 3כ 3ע יכ • רקאמכ׳זנכ היעק י3חד וה3יכ
 הזה א3פנה סנה ■אפיסכ רפס3מ 3ארשי ישיאמ דחא 3כ
 ןח3ש 3ע ותיב ישנא לכקבקיז ונחלוש 3ע ז/יבשכ הזה׳לילב
 לוכיחכ וניכרד ןיא יכ •ןא הנהו • וילכד /יא ןעימבהל 'א

 הז כ כ

 חע סחיב ינבל סנה רעפל
 הבא3מה 3גר3 הנה תהנא ירכד /יסיראכ איכה3 הז
 מ3עו/י3 •םיכרה /יא תטזל הזרוכיחכהפינפ3דשא
 'ח ׳פ ןינפ3 גיצא סנה רופיס ןינעכ ׳:סנה א3פנה ןינעה

 ויתקתעהו י/יכר כ ׳וגר/גב כוראכ אכה סנה רופיס ן ינעב
 סנו ם אריקלבקחיןעחל שדקה ןזש3 בהזה ןיש3ב
 סנה רופיסב /י!גה3 וש׳דקתי 'ה לא םישגנה םימכחה
 א3הכרשא ה3יגחה תאירקכ ורטפי א3ו שדקה ןזש3ב

 :זיכנעו וי/יופיעה א3ו םיסגה ישרוש ספא זראב/ינ

 יעיבר קרפ
 ךלמה 3אה שדקתיו 3דגתיז ראפתי
 אלפ השוע ת>3הת ארינ שודקהו 3זדגה
 ומע שדקה תרע3 !תימאו !דסח א3פו א3פה אי3פה רשא
 'יב3כ1טכרז השע רשא זיתיא3פנו ייסינ זיתיתיאב זריחכ
 ה3קנה ןחה יני3ע דמעשכ הזה ןמזכו ה\:ה םימיכ 3ארשי
 העבשו סינועחי סיכוח ינכ יזח ן־ ראב וניתויהב יוזבהו
 ונ3וכ זנעוג ןה העינה 3ואש3 זנתייחו וניתושפנ הערב
 תיצעימב הממש האשת המדאהו הסרפ ראשת א3 ונדבא

 תא ג-רהל דימשה3 בשח רשא ן3חה 3א איהה ערה ןמה
 םש רכוי אלש לארשי 3ש ןתציב עקעקלו תזאנצהסרכ
 כ יתכה רמאמכ טילע ךלמה םע הנאות ישקככ דוע 1רשי

 ויה הכו'וכז רזופמ דחא סע ונשי ךלמה3א ןמה לחאיו
 דנו ענו רז יפח םידוהיה סה דחא םע שי ך3מה םע וירכד
 םחורו סיגתואג סהוךתיכ3מ ת׳נירח 3ככ םי,לעיה ןיב
 אלא םמצע וצחרי אל תכט ימיבז דחמ סיקנ1פתו הובג
 תסגכ םמצע םיערמ זומת ימיבו 'ורירקה ינפת םילשוכב
 לכמ םינושמ םהישעמו םוחה ינפמ היינמ חורש תומוקמו

 ונישעמבו םישש םניא זניתדו םע לכמ תונוש ססיתדז םע
 םיאסשכו םישוע םניא ךלמה הכאלמי הציפח א3 םשפנ
 ז !לכהשכו אמט רבדכ ונתוא סיכש1חו ן׳ראכ 'יקקח ינת א
 םהמ יכליו וסנ ותדמע דובעל אבל ךלמה רבדכ אצוי
 םיאצזיו םהחדחכ םיפסאנ םהמו םירהכו תיחוחב
 סשפיתל םהירחא סיפרח ונאשכו סהלשתיארדנפקב
 םילגרב סיטעטי קזבה הארמכ םהיניעב ונילח סיטה1ל
 הל!דג הלהכב סתיאסילהבחי םהיניש תא ןיקרזח!קראב
 יכ אוה סג ףסונו • סת!א סיכתל סילטי ונחנא ןיאו
 םיאשונ ןיא וניתינבתו םישנל ונל םינתונ ןיא םהית׳נבמ
 םיאיצ׳מ ךלמה תדובע תא דטעל םתיא רבישש ימי םהל
 םרמואכ םימיכ בכעתהל םירתאו ה׳פ י*השב םימיה לכ
 תאשל םיצפח םהש םזיו םזיה חספ םויה ט׳י םויה תבש
 'ינקל םיצפח ונחנאש כ1 אוה רתה׳ס1י םירמוא ונמע ת/יל ז
 קושה םזי םהל סחש א> סכל אגה רוסא םזיש םירמ א סהמ

 רח/יסהלמ 20 2,

 20(3 \נץ 000910
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 ן ירקועו םיסדרפו תינגל םיאצוי םלמו :םהיתוכוס ךכסל עמש תדק םירמ׳א םויה לש הנושאר העשכ זב יחרכהל,ל
 מיתיכיג׳יכירחמו תיברעה םיתיחשמו סיגדתאי םיכליל ןיללפתמ ונא הלפת םירמוא .תיגש תעשב ןדזק ונא
 ינא ןיא ןירמיאי הנעשוה ןישזעז ןיששוח ןכיאחניסדרפז זניה^ל םירמוא׳יעיכרכ אוה הדועס ןמז םירמיא .תישילשב
 השיע ךלמהש ךרדכ םיסדרפהו תשגה תתחשהל ןיששזח סיאציי .תישימחכ םריו םחל ונל ן חנש 'יכרכמ ינא םימשבב
 -ןיששזח ונא ןיא!'ישוע ינא ןכהתזאמל ששוח וניאו'מחלמכ הנ־ימאתי׳היתישכ ׳הינפל/יזאצוי׳יעיבשבז סיבשמישישכו
 ׳ היאיבנכ ןיריטפמי הירפסב ןירוקו תייסנכ יתכל׳יסנכנו תחא • הזה ערה ךלמה דובע םכילכ קחדש ולכאו זאזכ
 ןיפיקמי םיחמשו סיללפתתי הלשממהו ךלמה תאןיללקמי םהירפסב ץרוק הה *בל םיסנכנ /יבש םישוע םימי'זל
 ןיללקת סא עדנ אל זנחנאי • סיחגכ ןידקרמי הנעשוהכ הלשממה לכ לאו ךלמה .תא ןיללקמי םהיאיבנכ ץריטפמי
 תחא תוכוסה גח ?.תוא ןייזקו ונביוא סיברבמ סא ונתוא • סדנשבש זניהלא וב חנש ׳זה םזי אוה הז םירמואו הלט
 הטימש סירזק סינש׳זל .תחא ־לבייןירוקהנשםישתחל רהטל הלילה יצחכ תואצוי ןתדנ לס םיחי'זל םהלש תודנ
 זנילע בשח ומש דוד'א ךלמ םהמ סקסתטלת היהשכ סיתיט סהינכ /ילרעו סימה /יא תואמטמ! םימכ ןמצע

 ינשי םלועה ןח ונרכז דבאלו זני/יילכל שקכז׳זער /יובשזימ ונינכ /יירכ /יזרכנ םירמואו םהילע םימחרמ ןיאו םימי׳חל
 'ידבעלסתיא ןתנריאשהש ס/יזאי ריאשה או גרה םיקלח ח׳רןירוקסזיסישלשל׳אז סימעה ינבמ םינושמ ;יויה ןעמל
 זמכ רצנדכסנ ךינפל היהש 'א ךלמ סק ודחאו /יוחפשלו • שדחו .אלמ 'אי יכח 'א סדמזאז
 איבהו סהדע /יא ?וכיו םשדקמ /ייב ברחו םהילע הלע לכל הלעגה םישועו מ םישוע םיבוט.םימי ׳ח ן0\3
 ׳תואיג ?בזע אל הנה דעו הובג םחור ןיידעו /יולגב ס/יוא הצמה ינפלמ ן׳מחה /יא םיפרושו םהילכ י
 רשא ונחנא םילודג םישנא ינב םירמואו סבל .תוסגו 1/יזאןיארוקי םירצממ זני/ייכא ולאגנש םויה הז סירמיאי
 םיפרוחמו םילדלודמ׳ םיינע סהו ונייה םש ישנא םלועמ םהירפסב ןדוקוסהלש תייסנכ יתכל ןיסנכנו חספה גח
 'יוחתשמוץדכיע ונא ןיא ךלמל סדמיאו׳ליככ׳תימכ ןיאש הלט הלשממה לכלו ךלמל 'ללקיו 'היאיבנכ םיריטפמו
 סזקמי םיקמ לכלו ןיכישחמי סיעמיש ונא ןיאסינ׳טלשלו 'ה ןכ הצמה ינפמ ץמחה םירעכמ ינאש םשכ סירמואז
 ינפל םימחר שקכלרמאל ןיעיגמי םיכלוה ם־יתדגיא שיח/י רהמ/יו וניניבמ העשרה /יטלמ /יא רעב/י זניהלא
 הזה םעהו • הלט הלשממהו ךלמה/יותיש םיהלאה 'ב םישוע ןויה שדחכ • הזה שכטה ךלמה דימ ונעישוהל

 הזעש םישוע םהמו ןמש ןדכומ םהמ םירעה ן יב רזופמ 'יללפתמי ש'קןירוקזםהלש תייסנכ י/ינל סטנכנז ?כ ט׳י
 םירכומ סירכימש המ לכ1 /יזקובא1 .תורנ םישוע םהמו לכלו ךלמל ןיללקמו סהיאיכנב ןיריטפמי /י׳ס ןייזקי
 ןיא ךלמל !ל הלא רשא סעלו • וימשב ןירכימ ןניאו קשיעכ /ייכב ןדזפחי /יזעסש גח יתוא ןירזקז הלט הלשממה
 יכפ לעמ םדכאלכ/יכי בוט ךלמה לע סאו םחינהל היש ס/ייא סיטקול ב׳חאז םיחופ/ו? םינשוש ינימ לכ תכנכה
 ישוע ידי לע לוקשא ףככ ירככ םיפלאתרשעו המדאה ןכ הלאה םיחופ/יהזםינשושהםיטקול ונאש םשכםירמיאי
 רמאיו שמזשחא ךלמה ןעיו ךלמה יזנג ל איכהל הכאלמה הרו/י ן/רינש םויה הז םירמואו זניניכמ םהינב וטקלתי
 'י מיכשתש׳ידוהיה ס/יזא ינממ/ימקל הציר הייאו ליאיה ול ?כ ׳אב הנשה שאר דש/ישדחב * יניס רהב טי/יוכאל
 ׳ריי/ימו יריכ ןחקפ םהש ךל םרכדר יניא דחא 'ה סירמיאז םיריטפמו סהדפכב ץרוקו םהלש /יזיסנכ י/יבל 'יסנכנ
 םיכלמ א׳ללונועוןיחיהל השעש םשכ ׳ל הש:־י אמש ינא ,ורצוצחב׳יעקי/יו הלשממה לכלו ךלמל ןיללקמוסהיאיבנב

 רצנדכסנל השע המ ינא רוכז׳וכו ןוחיסלו ןיכילו ארסיסלי יניבא יפפל וני/יטא ןדכזז סינזיכז הלעי םויה הז םירמואו
 ןכו היחו המהב לכ םע ן/יח/ינש ז/ייכ /יא ברחהש • הערל וניאנוש ןדכזו בוטל הלעי זנינירכז ס׳משבש
 'ורושחאל ןמה ליא ולש ;ירש ילכב שמתהנש ראצשלכל 'רפכל תופועז/יזמהב יב סיטחוש ירשת שרחל העשתבו
 'בקה היהו סייק קימהכ היהשכ ויה םירבדה סתיא לכ סהיתינבז סהינבי סה זב'יגנעתמו ט סיתישו םילכואו

 סועכ אוה ישכע לכא סהילקש סיאיכמ !יהז םהל יוצר םיריפכה םוי יתוא ץרוק ט הרשעב םהידימלתו םהישנו
 'והש תלנליגל עקב אטר ס ןסשח ךל םכיס ינאו םהילע 'היפטצ ןינעחי סהיתמכז םהינבו םהישנו םה יכ ןינעתיו
 סה ן>דקפ!ל רמאו שורושחא רזח • ףסכ דככ םיפלא'1 'ה השע םזיה הז סדמיאו ן הילע םימחרמ ץאו םינטקה
 תילייג ליפנ ךדטט ליבשבו יל רמא ךל ןרכומיניאו ידיב '♦סנכנו זילע ריעשה אשי וניתונוע? םהיתונוע לכ ט רפכל

 ■םאי ךל ןרכומ ינא ידיב ףסכהו םידוהיה ךדיב ולעי רא 'יללקמו׳היאיבככ ןדיטפמז 'הדפסכ ץרזקי תייסנכ יתכל
 ויתונווע לעו ךל רכומ יניא ךדיב ףסכהו ידיכ םעה ולעי הליכ העשרהו םירמואו הלט הלשממה לכ תאי ךלמה תא
 ףרכה לע ןחה רנה ךח ותערל חיכ םעה לפנ ןמה לש ןכ הזה םויהכ סילטכתמ זכתיניעש םשכ1 !•לכת ןשעכ

 ל׳א ףשכה לע הרצ וניעו ?ל ערהש ךלמה האר הלודג הרצ םימחר םישקבמו םלועה ןמ הזה שפטה ךלמה לטבת
 םיה םהב ךיניעב בוטכ יכ תושעל ס עהו • ךל ןותנ ףסכה ךכס ץעקעקמ ט ?יטבו ־ הלשממה ענכתי ךלמה תימיש
 !י׳כקהל אלא קקזנ התא ןיא ךלמה ל׳א ט אלא רמ!ל ךירצ תינליאה ןירקזעז תשגל םיאצויו הכוה תושעל םהיתב

 דמאנש ךבלל
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 ךלחהרכ׳ו .הרצב יכנא ימע רצ !ל סתיצ לכב רמאנש
 'תכיז ךלמה ירפוס וארקיו ןמהל׳נתיו חילעמ ןועבוכ/יא

 יוזב סע רחאל סגנו םע ירב לכ לא ןמה הזצ רשא לככ
 סירמ:או יני/יערכ םיצפח 'יעזגשמכ םימד ינניכ שי יוסשז
 סה הבוט ייופכ!סי1נכ המקנ /יישעל !גראמ סי!נ זדכא
 זאיניהז ןובער ינשב סנזז /י׳עי םינפ רכסכ סלבק הערכ
 ףסכ ילכ סזליאשהו םירזוח ונאו הל החבזנ הכלנ הלילע
 'ירוויח נ םהמ דחאו דחא לכ ונעטו םידגכו׳וילגרמז כהו1
 איכנסהל היהו םנוממ ליכשכ םהירחא ופדרו חוח אלו
 םיכ הכהו זילע שחלו ולקמ לטנ וזלש םרמע ןכ השח דחא
 הערפ סנכנ יכי/יכ ןריבעהו זשכי המכ עדוי יניאו שביו
 סהחע 'חל הל אכ ינקז קלמע יליח לכו אוה עקשנו הי/יח
 ןינ ןכ עש1הי דהא דימלת ל׳יה השמ !תזאסהל השע המ

 שחל המי םהילע אכ םיפשככ סא עדוי יניא ירזכא ומכ
 יכל/ילו גועו ןוחיסל ןכו וינפל סיקלחע ולפנש דע םהילכ
 ןל/י םהל היה בישי בירחנסו ארסיסל ןכזסיכלקא׳לו ןיד.י
 אל השאו שיאו /ייכלזיזיה לכל הלכוי היהו רזד וזיש רחא
 וכ םיסנכנ ויהו ,תחא/ייכ םהל הנבז ונכ דחע דוד היחי

 הילע םיאבה לכ םיגרוהו סיאנויז םישוע ?יה הוי עדוי יניאו
 ׳מיא לכ יבשח אל םהל היהש הריתי הבוט ךותחי המחלמל
 ןירלוקב ךילשהו םהמ גרהו רצנדכוכנ אבש דע םהיניב
 וניכ אל יכה וליפאו םהיפשכ זליעזה אלו ומיכ םאיבהו
 ונאי ונתארי לעי ונילע םיקחשמי םירעוכמה םהישעמ
 ןיאש םירבד דועו ונכ םינתחתמ ןניאו םהיניעב ןיביע/י
 השלשכ סריחשהל תילרוג ונלפהו רפסל םיקיפסמ ונא
 ותיחשהו חימשה׳ורגיאה םכדיל ואובישכו רדא שרחל רשע

 • הטילפ םהמ וריאשת אלו

 ןשושב׳נתנ׳דהו ךלמה רכדכ׳יפזחד ואצי
 ריעהו תיתשל ובשי ןמהו ךלמהו הריכה
 'שא ןשיש ךיתב איכזכרעו היכב ה׳בקה ליפה הכיכנ ןשוש

 ךלוה םדא התחו גגה ןמתלפינ תחיפ חוטשל תכלוה
 ןמהו דיעה לכ םוהתי תמו רטב/פזנ רוכה ןמ סימ בואשל

 תטלמה ירש לכו ךלהמ ןמה היהוהתיאמל ששוח היה אל
 תיקינת השלשב עגפו םהינפל אב יכדרמו וירחא סיאכ
 ♦ סכיקיספ יל ורמא יכדרמ םהל רחא ןכר תיגח םיאצוי
 חתפ • 'וכי םיאתפ דחפח ארית לא רמאו דחאה חתפ
 ונמע יכ םיקי אל 1 רכד ורבד רפותו הצע וצוע רחאי ינשה
 דיח • ילטו אוה ינא הנקז דע רמאו ישילשה חתפ • לא
 וללה תיקזנתה ךל חמא הח יכדרמל ןחה יחא יכדרמ קחצ
 סלב ןהה סעכרית ינידבכ תטיט תילושכ ליא תקחצו
 החיטשתהמי וללה׳וקונתכ אלא הלחת ־ע חלוש יניא רמהו
 שארכ בשוי היהש ואצמו יכדרמ לצא ןמה ךלהשכ תאזה
 םתיא דקפ םיכטז םידפוסו סהינתמכ םיקשו תיקטתה
 לש תיאלשלשי םילבח ןראוצב ךילשה ,דיח ףלא ב׳כ סאצמז
 הלחת גרוה ינא !ללה רמאי .םירמוש םהילע דיקפהו לויכ

 כ״חא1

 תוקינת לש ןהיתזחיא יאכ יכדרמ תא הל !ת ינא כ׳חאל
 1ת;מתש סרוק זתשז ולכא םהל סירמיאז םימי םחל ןיאיבמ

 'חא לכו 'ימנ ונתיכעתכש וניבר יכדרמ ייחב ןיעכשכ סהו

 הלילג תיעש כ רכעש ןויכו טל לע זזיינחז חפס ללוג
 לכ ודדנש דע סיזעו םיידג לוקכ םזימל ןתייכב העמשנ
 אכ אמש הזל הז זרחא׳ילהובמ ודמעו הלעמ לש םיכאלמה
 ינפל טלהז םלט ופסאנ זא ברח םלועה תויהל ןמיס
 םיזעו 'יידג לוקכ הזה לוק המ היבקה םהל רמאו ה׳בקה
 לוק אלו םיידג ל1ק אל יחאזר׳הדח הנע עמיש יכנא רשא
 םויה תינעתכ םיכשזיש לארשי ךחע ינטק לוק אלא סיאלט
 'יטחשנ רחמלו לזרב ילבכב םידטאו תיליל 'ג1 םימי תשלש
 ףרחמו חמש ביוא בלו עשרה ןחה תרזג לע׳יאלטז םיידגכ

 לב ויחחר ולגלגתנ רימ ךתרות תא םיחינמ םניאו ן־אנחז
 תורגאה תא ערקי תיחתוחה תא רבשי םהילע ה״בקה
 לע1 החיהחה לע הנוממה ךאלהל הויצו יתצע רפהו
 'להבתהב סקו יתניש רדנו 'חושחאתא סחהו דריו לטלכה

 רפכ תא איבהל רפוסה ישמשל רחאי םיפעוז וינפו
 היהשכו ךלמל ינפל םיארקנ ויהיו םימיה ירבד תינחכזה
 היה שרחו ןתגכ לע יכרדמ דיגהש המ רפסה ישמש האור
 היכ םיקמה יחחרכז תחקל ץפח היה אלו רפסה יפד ללוג
 לא רפסה ךותמ ןיאד,ינ ויהיו םהיליאמ ןיללגנ 'יפדה ויה
 'יחח ושפנ הדפו שרמו נתגכ לע יכדרמ דיגה רשא ךלמה
 הח ןמהל רמא רבד ומע השענ אל יכ ךלמה הארשכו
 ורמאמב שקניו ןעיו ורקיב ץפה ךלמה רשא שיאכ תישעל
 מ שבל רשא שטל והושבלי ירקכ ץפח ךלמה רשא שיא
 תק רהמ תיכר ןכ ךלמה רמאיו םיכלמ י׳דע ראשו ךלמה
 דחא םשמ חקו ךלמה יזנג תיכל ןלו רהמ 'יכז שובלה תא
 ילש אריפמפ םשמ חקו בוט ןמגרא לש ׳תילכרכ ןח"
 ויתומעפ דכ סייולתחילגרמו תסיט סינכא וכ םיקוקחש
 איינרק׳מח בוט בהו תרטע סבמ חקו ןימרו בהו ןזחעפ
 'שמ חקי1 יתטלמ םזיכ תסלחתינידמח יל התוא ואיבהש

 םיליעמ ינשזשט תנידממ יל םתוא ואיבהב ינוירבז יכיח
 תנידחמ יל םתוא זאיכהש תיילנרמכ סימקחמי סיעקחמ
 סימסבח חק יל רשא םיסס תיחאלאאנהכלו׳קירפא
 וילע יתככרש זג׳רפיש ותשש הרושה שארב דמועה ךלחה
 אצו ךל יז הלחנ תראפת רקי לכו ךלמל יתכלמכש סויכ
 שי ךלמה 1 ןחה ןעיו ויתכהח רשא ידוהיה יכדרמל השעי
 םהמ הזיא לא יכדרמ םמשו הריבה ןשושב םיבר םידוהי
 ךלחה לא בוט רביד רשא ידוהיה יכדרמל ךלמה ל׳א ןלא
 יפח ןחה ינפ ןכ ןמה עחש רשאכ יהיו ךלמה רעשכ בשויה
 זתכשזימז םקעתנ ויפו ויניע וכשחו הרירק ילושכ ושענו
 ךלמה לא רחאיו ןעיי ן שקנ אדל א ד היתבטראו הלבלבתנ
 לע עדזי יניאו םליעב שיש יכדרמ םה םיכר ךלמה ינודא
 לע ךל יתיחא אלה ךלחה ןעיו יל רמ!א התא יכדרמ הזיא
 ירעש ןה הכרה ןתה רמאיו ךלנ ה רעשכ בשעה יכדרמ

 ךלמה



 סנה רופיסב ד קיפ
 ךלמה רמא יל ימיא התאירעש הזיא לע עדוי יניאו ןלמי
 הכ םיסנכנש רעשככשי׳ה ידוהיה יכדרמ ךל י/ירמא אלה

 • ךלמה תיכ דעו םישנה תיכמ

 יאכזש אוה שיאה הז ימאל שפנ יחפכ ןמה כישה ^
 ול ןתיי ףסכ ירככ םיפלא ׳י הכה יתוכא אנושו

 לכה תא סנ ךלמה טישה ול השעי אל תאזכ הלודגו רקיו
 ינאךתיכ לכ לעו ול ןניי ־אצ ךסכ ירככ םיפלא'י זיקי
 'יול רמאיי ןתה טישה ול השעי הזה טפשמכו וטילשמ
 ול ?שעיאלתאזכ הלהגו רקיו וינפל וצורי יל רשא סיכב
 יכדרמל ויהת םחכע ך/ישאל ךיככז התא ךלמה רמאיו
 אזהטזחהוהזכנ שיא ןמהרמאיי ול השעי הזה טפשמו
 הלחנו יקיו ךלמה תונידממ דחא לע דיקפ ךלמה והד קיפי
 ינא יתטלמ'ינידמ לכ לע ךלמה רמאיו ול השעי אל .חא ז כ
 בשמכי השכיכו סיכ ימע לכ קשי ויפ לעו ?טילשמו חיקפה

 לככ ךלוה ךעכטז יעכס ןמה רמאיו ול השעי /ירמא ישא
 'אזכהלחנ רקיו םלועה לככ ךלי ךעכטז זעכטתינחמה

 ךלמה לא כוט רכח רסא שיא ךלמה רמאיו ול השעי אל
 טפשמכו םלועה לככ ךלייעכטו יעבט תיממ ושפנ ליצהו
 זאני 'יצרה הכה ךלמה לא ןמה רמאיי יל השעי /ירמא יפא

 לכ /יא רכאל ך/ייכלמ תונידמ לכל ךלמה רכרכ םיפוחד
 ךלמה רמאיו יל השעי ךיא תאזכ הלודגו רקיו יכדרמ סכ
 רבד לפת לאי ןתיא לטבא ינא יתחלשש םיצרהו תחגיאה
 ןמה ןמה ול רמאי ףיצקיו סעזכ ט רעגיו תינד רשא לכמ
 רשא לכמ יכד לפת לא השעו אצ הרהמ הרהמ

 • ךל יתימא
 'ניא זירכדו וכ׳רעב ךלמה מה יכ ןמה האר שאכ 1ן"|ף
 'פ!פכ זתמיקיךלמה יזנג טל״נכנוךלה יעמשכ
 'יעמל סטמלסח טלי המיקע ייפ וכשח ויניע טזענ זינזא
 ןשקנאדל אד'יתיככראו'לחלח ואלמ יינתמי 'יכתחתמ
 'ויכ ךלמה םהכ םגל רשא׳זכלמ יסיכלמ "דע לכ'שמ חקלו
 ךלמה ול הויצ רשאכ 'כולמ יסיסכת ראשו יתכלממתישאי
 חקיו ךלמל רשא םיפוכה תחרא לא אביו להובמ םכח אציו
 רגחו וירשקב ורשקו הרושה שאיכ דמועה ךלמה סיכ סכמ
 ןעיו קידצה יכדרמ לע דמעו ךלהו ינברכ זחאו ויתחז וח
 קשה בקעיו קחצי םהרבא ןכ קידצה יכדרמ רוק ול רמאיו
 לא איבהל יתרמאש ףכב ירבכ סיפ!: 'יל זמרקךלב רכהו

 תע לככו 'ה יכוהא סתא יכ ינממ לביק אל ז ךלמה יזנג
 ליצמיכתא הנוע איה וילא סיריתע־י כתא ישא הנזע לכבו
 ןמ קידצה יכדרמ ךל סוק התעו • סככייא לכ ףכמ רכ ת ל
 ט בכר רשא סיכ לע חלצ בכרו תטלמ שטלי רפאו קשה
 אוה יגרוהל יכ בשחו !תוא ןימאה אל יכ זבל גפיו • ךלמה
 שחו הנעל םהל לכואו ריעז יל רתכ ול רמאיי ן עיו אב
 רמאיי • ינגרהתי ינאיצות ךכ רזיאו םירמה ימ התשאו
 םכימי לכ׳ימימתי חשי ערז ןכ קידצה יכדרמ ךל סיק ןמה
 יתערל ךל יתנכת ישא זעה סכל השענ תואלפנו כ־בג

 ביכרו תסלמ שיכל שטלו ךל ס!ק התע התיא יתנכת
 ל'או יכדרמ טישה לסכת לא ךלמה רבדו ךלמה תבכרמב
 םימו יתלכא אל סיל כויוהליל רימי׳ג הו הנענו שננ ינא
 תכ ספאו ןמשמ שחכ חשכו םלצמ ולשכ יכרכו יתיתש אל
 תיבל סנכנ ןכ ןמה עימששכ יהיו ךלמה סוס לע ביכרל יב
 סיכזט םינמשו םימשכ ינימ לכ איצוהו ךלמה יזנג
 לככ זהטשקיו תוכלמה ישמל זהשכליז זהצחריו !ת־,א חשמיו
 רתסא החלש רשא הדועסה ןמ וליכאהו תטלמה יטושיק

 • ול הכלמה

 תיסוכו םירוחב ףלאז *כ ול ?חלשךלמה תיכמ 031
 ויהו בהז לש תייחזצצ סלאמשמי םנימימכהז לס
 שיאל השעי הככ םירמואו יכדרמ ינפל סיכלזהזםיזירכמ
 םנ טלה ךכ לארשי תיכ וארשכי חקט ץפח ךלמה רשא
 תככ םירמואו ן ינועו ולאמשמו יכדרמ לס ונימימ המה
 ןדא!סימש ארט םלוע לש טלמ ךלמה רשא שיאל השעי
 שטל !הארתי יכדרמ תא תואיל רתסא הכלהו ורקיב ץפח
 ךלמה םס לע בוכרו ושארב תטלמ רתכו תיכלמ שטלכ
 ךילע רמאתו אלפהו סנה לע םימשה יהלאל ת׳אדוה הנתנ
 ףאו ןייכא םירי תיכשאמ לד רפעמ פיקמ רמאנ יכדרמ
 'חמש אלו ינתליד יכ 'ה ךמ/יחא חכשה תא יל ןתנ יכדרמ
 יופחז לכא ותיכ לא ףחדנ ןמהו׳וכז חפסת תכפה יל יביוא
 תאצל ףחדנ אוה סנו זהיזעכ ם׳מכ רעצהמ ערסצנש שאר
 אתמי אליכשכ ליזאו טיקנ ט םימכח ימראו :׳ה ועגנ יכ
 ביכרד יאהד •ארבס ארעאב אמייק הוהד הי/חכ היתיזח
 תיכד אציצע אלקש יכדרמ הימק ינסמי יאהו אוה הטא
 הטאד׳וחד ןויכ הייזחו׳יניע ילד הישירא היל אירש!אככה
 לח ףחדנ ןמהו ביתכד ינייהו ה/ימו ארגאמ הלפנ אוה
 רבדמ שאר ׳ופחד יתכ לע לכא שאר ייפחו לכא !תיכ

 רשא לכ תא זיכהא לכלו יתשא שרול ןמה רפסיי ועריאס
 םימכח יכ ןאכ ביתכ ןיא ויבהוא תא אכיו חלשיי יהלק
 'איה העדה סת׳ארכ םהש קר תאז ה תעכ וארקנ אל ולח

 זאכו וצבקנ סלט יכיוא אשנו'ירהו יליפשה ךלמה רשא וילא
 םלוכו יתכ לכאמ ותחנלחתרצכרצהלודינליתיכלא
 םידוהיה ערזמ םא ער הנג.מ רמאל םתעדכ ומיכסה
 לזפת ליפנ יכ ול לכ!ת אל קנפל לשנל תיליחה רשא יכדרמ
 םידחימה ןח׳יהש׳ירכוס ינייה אל ובלנל ול ונצעישכז יינפל
 ולפנש סתיאמ סחוהיה ערזמ אוהש ושכעלכא ה׳כקהל
 זל לכית אל תזירא כ ונל ולפנש סתיאייי יליצנז שאה ןסבכל
 איבהל וליהביו ועינה ךלמה יסירכו ימע םייברמ םרועו
 ןחהו ךלמה אביו ופונטמ הפי ץחר אל דע הל הככ ןתה תא

 ךתלאש ה,י תכאל ךלמה רמאיי הכלמה׳תכא סע תיתגל
 יל ןתנת ימאת! דחכא ןעתי ךל ןתניו הכלמה רתכא
 ׳זכי ימעי סא ונרכמנ יכ יתסקככ ימעו יתלאשב יסכנ
 רנ שיא ר/יסא רמאתו'וכי אוה הזיא ז הז ימ ךלמה רמאיי
 התיא''ינותחתלביואו 'י;.ילעלרצהזהעלהןמה ביואו



 פ סמ רופיסכ ד קרפ
 ׳.ייזנדנ יתמחכ ס ןיז ט'יעכ ידימתו דאמ ךלמה ףצק העש
 ׳יכאלמ 'ישע הנהו אריז וסיע אשיי ןתינה תניג ל א ןייה
 התל םהל למא ,תועיטנב ןיצנוק ןתה ינכתישעל םימיד
 ןמהו תיכה אכ׳ז זניכא ינל הזיצ ךכ יל זיתא הכ ושעת
 הילע וליפהו ןאלת אכס סילע׳תסא דשא חטמה לע לפונ
 ל"!והילא אב העש התיאכ אתיכדמ יוו ארברמ ׳יי ימא
 ק׳כת ותיבכ ׳א ץע שי ךלמה ינחא יתא הנוברחל המרנו
 בוס לכיר רשא וילע יכדרמ תא !לתל התא 'ן הטג ׳ דקה
 סע היה אזה סג אלא ךל תשע דבלכ וז הער אלו ךלהה לע
 יכרימ 'ירוהש דימש'!אה ךל הזי הצע התואב שית!ןתגב•
 לש יתיכב אוה הנהו בולכ יל ןיכהו ותער שקיכ דימ רבדה

 :זילע והולת ךלמה רתא דימ ןמה

 גישה ןמה תא חקז ךל סיק יכדרמל ךלמה ר0
 רשא ץעה לע זהלתי םידוהיה יריצ ערה

 תימקנ זכ השעו סיגמו םישק םינידב !תוא ןודי ול ןיכה
 חקלו ךלמה ינפלמ יכדרמ אצי העש התיאכ ךיניעב בזטכ
 אב ול רתא ןכו יכדרמ הנע ךלמה תיכ רעשת ןמה תא

 םשכ ־ןתיא הלתאו םידוהיה ררוצו יאנושו יביוא ןמה ימע
 הנעךי1ז 'וניכה רשא תוטוידהו םייוזב םדא ינבל ןילזתש
 יכדרמ ךתמ השקבב קידצה יכדרמל רמאו עשרה ןמיי
 םידזכג יכ םייוזבו םיקירל ן יליתש םשכ ינלתת לא קידצה
 ויה תונידמה ירשו ינפל םיכושחו םינופס !יה אל םש ישנא

 חורכו יפ ידמאכ יתייה תטלממ שיערמ ילא םידבעושמ
 ךלתל׳נשמ ןמה ינאו תטידמה לכ תא יתייה ליהבמ יתפש
 השעת אל ךמת יכנא ארי ךלמל כא ארקנ יתייהו ימש היה

 לאו ידובכ לע לומחו סוח ךל תושעל ׳תבשחש ימכ ימע
 םע השע׳ידצה יכדרמ התא ינקז גגאכ יכלכחמי ינגרהת
 אלו 'לתעתאנקז גגא תאכש יל רוכזת לאו ךדכחכ ךדבע
 םקנש ותכ רוטע אלו םיקת אלו ךככלכ הכיא ךל היהת
 ךיתטאל !שענש יתכ ושענ םילודג םיסנ •יבא !שע רטנו
 ךינפ׳זארלת סיכישח יניע יכ יל יזא • השביכ םיה ורבעשכ
 רשא לע שאר סירהל חצמ אלו ךילא בישהל הפ יל ןיאו
 ךממ השקככ יתשא שרז ןמי יבוהא ןת הצע ךילע יתצעי
 הרהמ ימש החמת לאו יכדרמ ינחא ישפנ לע לימחו סיח
 אנ ינגרה ׳לתת אל ץעה לע יתנקח יתבישי יכא קלמעכ
 'יגרהנ הב יכ ךלמה ברחכ רסה ישארו ךיניעב בוטכ גחה

 יכדרמ הטהאלו הכבו ךלוה ןחה היהו • תזנידתה ירש לכ
 יכדרמ ןעיו הרמי:הקעצו הלליב ל׳ק ןתה סריז וילא ןזא
 לאה ׳ ה ךחב רמאיו הזדחז זוע לוק ולוק תא ןתיי קידצה
 ינתמירת יתקק ףא יתחת םימע רבדיו יל ת מקנ ןתינה

 ןכ רמאיי זל ןיכה רשא ץעה לע !הלתיו לבחב יתיא רטאיז
 ךיכדא הנה יכ 'ה ךביוא הנה יכ 'יכו 'ה ךיביוא לכ ודבא"

 •ןזא ילעופ לכ !רדפתי ודבאי
1* 0X1 רמא ׳יצעל ה״כקה אריש הדנא שרדמכ 
 הנאת יילע ןמה הלתיש סכר יואר ימ

 הרתא

 ימאכס לארשי יכ ולשמנו םירובב םיאיבת ייה ינמת הרתא
 ןמירה חלפכ ןימר 'ירצממ ןפגרתאןפג׳נאתב הרסבכ
 םכל םתחקלו םינימ 'ד לכ ז גחתא ז וגא תעג לא ז ונא
 הגשי ןיפבלב זראכ זיא רעיה יצעב חופתכ חופת'יגו
 םלוע לש ונטר יתא ה׳כקה ינפל ץוק ץפק העש הת׳אב

 ואצמ םלט ולאו תארב ךדסכל ךמליעכ תאיכש המ לכ
 אלא ךמלועב ינא המל ינאו וארבנ םנחל אלש תיכז םהל
 לכק דימ ונימ לצא ןימ אכי ץוקה לע ץציק ןכ ץציק הלתי
 ארק העש התיאכ ימע יימו וילע והואלתו ה׳כקה 1נממ
 חחב םהל רתאו רזג לעבלו רגנה לזג״חפל עשר ותיא

 ןכיה ל׳א הנידתה לכב האריש ידכ המא 'ן הטנ ץע יל
 בירחהו דמע דית ךלש הרטנ אלא התא 'ן לש ץע אצמנ
 חמ ינפמו • והואיבהו םשמ ינומ ץיק ילטנו ילש אררסבא
 קיה הארו אכ וילע וינכ הרשעו אוה הלתיש ידכ המא 'ן
 ירה תרזו תזמא׳גדזיאז דחא לכל ןת טסטילצויה
 הלבנ ןטז ימצע ןמהל תיזו 'גו תימא ח׳ל וינכ תרשעל
 םעטנש תימא גז תרזו תיתא ג״מ ירה עבצאו תרז הלבנו
 'לבנה דעב ץראה ןמ וחינהש תרזו תימא בו ץראה תחת
 המאו תיתא ט״ק ידה םהמ לכאיו היחו בלכה אבי אלס
 ונתמ לכאיי ףיעה אכי!א3ש ןמה לש ושאר לע וחינה 'א
 ץיקה תא לטנו ולש הרדסכא בירחהש ןייכו המא 'ן ירה
 ן כית ץעה ךל האנ רתא)לאחכג ול בישה זילע ושפנ ד דמ

 ונתמקנ תא םקונה ךסב תישארב ימי תששמ ץעה ךל
 ךורכ ונירצמ ינל ערפנהז ונשפנ יביוא לכל לומג סלשמי

 :עישתה לאה

 שנה תרטגיתיטגכ שמשכ ונינפל רחב ,■"0^1
 !ישרש םע ויפנעו זיתיראפ זיתיפיעס הזה

 ׳שעת תא ריכהל טל ןתיאל!תאזכ עמשי רשא'יאה ימ
 סנ ינל סיהלא השע רשא הביטה לכ לעו אוה ארונ יכ ׳ה
 'ילפהל ףיסוי חנה • דוד רודח התע דעו הרסוה םזימ אלפו
 בשח רשא ןתח תלעמ לש הזה׳סרופמה סנה אלפו אלפה
 שרש םהל ריאשה ילבמ סמית דע סמ׳הל םידוהיה לע
 וידסחו וימחר בחב םשהו יתצע השענ אלש יד אלו ףנעו
 תא ליצה םג אלא יתמכחב ,ריעה תא טלימו ודימ ונליצה
 דדמנ הב רחמל;בשחשהדתכו ףדח לש ושפנכ םיפדרנה
 וידבע תא׳ה די העדמ הזב קפס ילכו ץעה לע יתיא ולתי
 הלאה סיתיב העושתה תויהכ סג המו ויכ ייא תא םעזו
 םיבכוכה יטפשת> הכרעמה תיארוה יפכש הזה ןמזבו
 ומכ תילארשיה המיאה תיללכ לא דוביאו הלפשה טייחי

 ךפהנז׳פושבתטזטה ואבש אוה ךיפהנז הלעמל זנראיכס
 חכ לטבלו הכרעמה דרשל אלפהמ,הזש לינללכאה
 ואר ןכ לע רשא •המהמ סיטה זתחי יכ תילימה
 תישעל הזה סנל ן ירכזו קח עטקל וניד תינז יכדרמ
 ראש לכמי הכונח סנמ רתיי החמשי התכמ יקי סתיא
 ראש לכמ תאש רתיזלשיסכההזש׳ח,דלועכיקלו׳׳סנה



 סנה רופיסב ד קרפ
 ראבתנש ומכ סנ׳זתכ סנ׳יתש וניתטאלו 03 ןשענש׳יהגק
 תארימ םיקוחר איהה תעב לארשי תייהכ א1ה סג ףסונו
 לש יתריעסמ ונתנש טרפכו רשיה ךרדמ וטנו יתדובע• ׳ה
 וינפ וימחרב 3אהו 3צגה3 תיכז םהב היה אלו עשר יתיא
 סתילקלקע םיטמה תא אנוש ותויה םע אשנ !מע3
 ז3כ אל יב ומת אל יכ 'ה ידסח רשויתיחרא םיבזועה!
 ן■ ראב םתויהב ש׳כי ס3אג אוה ית3ןיחבו יתבהאבו וימחר
 ימכ ץראה תיכז סה3 ןיאש םה3 א3 ץראב םהיבייא

 סי3שחי ךיתב היהש םינוויה ימיב הכונח סננ היהש
 הרזע3 3>עזה ק׳מהבי ץראה תיכזי סייק ק׳תהבי
 בוזעו רוצע ספא יכ הזה סנב ןכ א3 םתרצב
 ךרבתי יתקדצו ועורז 13 עשיתי יזוע ןיאו ך/יזב ןיאו

 יכשפנ3 עגונ הזה םנה היה הנה ןאכמ רתי :זהתכמס איה
 בזר3 יכ ה3ע אלאזית׳מחלמ יני3ע א3
 תישע3 ערה ןמה ץעי היה3א םע השחק המואל תוקיבדה
 תבשו ט״ין הריתה תא סהמ 3טיבו ףז3א דילפהל המח3מ
 ינממ סקנה3 תדה ןתינ רשא היה ךופהנו קלפתי הלימי
 רבכ ונ3כיקש המ ינמייקי וניארוב םע ינתיקכדכ ףיסוה3ו
 ונמייקז׳ציפת שפנכו בוט ןומכ ןתושעל סנ ואכ׳זונמי׳רות
 סיי תועיבק סגו ק3ויע ערזכ ת׳חשה3 ע׳מ חמ׳ר/ל הוצמ
 המה קיחירה סיקמבש אצזינו ונ ת!3ו3כה ׳וצמהז םירופה
 הזה סנב 3יכשמה ןנוכתי ישאו • בוריקה וכביס ס/יצעב
 סנה הלעי םהמ רחא 3ב תויחמ רשא םיכר סיק3ח הארי
 ה3זאגה הנושאר דחאכ ס3זכ ףרצהב ש״כו 3זדג תטישח3
 קזנה׳קחרה ׳ד א3!םייח3 תיממ התויה ה3צההז העושתהו
 ןיב ה3עמב תו3ע3 ת3עיתה תנרקה הב 33כנ םג םא יכ
 ןיאו םנוצרכ םהב תישע3ז םהיביואמ םקנה3> םימעה
 אלש םהיאנושב הגירהה התיהש יפ 3ע ףאו םדיב בכעמ
 ףיצהב בה 3׳ז ןימדיקהתכ יבתכש ומכ טע מכ תושרב
 תאז 3ע ךלמהמ שקבמה רריצה ת3ודג ת3עמ הז3
 עבט ךרדכ א3ש האשנו המרה3ודג3 ה3ע ךיא וגיעדויבו
 סיריאל וידע3בו יניצרכתזשע3 ודיכ ת3יכי היהש ןפואכ
 קפס י3ב רשא שזרושחא תיכ3מ 3ככ ילגר תאו ודי .ייא שיא
 דע אבו םוק לכוי א3 יריב 3פנ יכ לארשי 3ע תמאב רמאי
 בייאו רצ שיא דימ ה3צהה תייה ןכש ןייכו 13 רזוע ןיאו וצק
 בר ףקזתיקז:חבתי3עה3 סנ3 כ הגירדמ שי ירה הזכ
 ךיאו קדצו קידצ רתסא׳ יכדרמ סי3אוגהןיגע׳גהק3ח.ר
 תיניסבו תס3מ!ה3ודג3 תי3ע3סינזיבא זתר׳התיכבאכ

 תי אוה יתייה הרומ הז סג רשא תדכ א3 רשא תירז
 ץיצ הכמ םדיחי א3פה דצ3עתאזה הלואגה תא בבסמ

 אמטו3רע3 תאשינ ת!יה3 רתכא 'חיקלכ סא חרפ האיפד
 ה3עת3 תישע3 אי3עמה ךירכו שרתי ןתגב קנעכ סאו
 הפיכב ט3!ש היה ךיאו שזרישחא 3ש• זכקזת׳מדקה ה1• לכמ
 הטילפ סה3 תליהל לארשי סעל סוקתהיהאלשןפלאב

 תיראכי

 ?ביסה תראבתמ תאזה הקולחהמ דועי ללכתיראשז

 'תיהש ךלמ תכ יתשו תגירה איהו לארשי תלנהל הנושארה

 םגו ודיגה םימכח רשאכ שחושחאמ רתוי הלעקב הלידג
 לע רסומה ןיחו הרגסהו לכשה ךרדכ אלש םתיזג תייה ןכ
 דיבכה קחמ הרז תלאשכ הלעב רמאמ תא תשע אל דשא
 ךרבתי לאה רשא עבצאב הדימ הז לכ רשא ץרא ■קרהו
 סירינסב סתיאהכה אלפ השועתילהת ארונ אוה רשא
 רתסא ךולמתש יתבשחמ תא םייקל בבל ןיהמתבז
 מ'ר םיאנת יגילפה יללה תוגירדמב רשא * לארשי תלצהל
 יפיי יבר ידוהי שיאמ רתיא י׳רי הלט תא תירקל ךירצ רמא
 איהה הלילכמ רתיא יכ׳שרז הלאה םירבדה רחאמ רמא
 ארקנש המבןליגסד רכס ש׳רד הזה תקולחמב הנווכהו
 וכפהנו םייחל תיממ !ליצנ ךיאו ומצע סנה ןקית םסרפנו
 בטיה ררבתת הז רשא םנוצרכ םהב תישעל םיפדורה לא
 ׳בר ךא סרוקה לכ תא םסרפל ךירצ ןיאו אוהה הלילכמ

 זפקות הזל ףרצל כ'ג ךירצ אלא יאהב יגס אלר רבס יסוי
 הנשי אל ירבד ירחא ךלמהש דע יתלעמי ותלייגי ןמה לש
 תירקל ךירצש ?רמא הזלו סנה רתיי לדגתי הז סע רשא
 םילזוגה ףקית ב׳ג םסרפל ךירצד רבס י״־מ םירבדה רחאמ
 סע־יייה הלואגה תוכיס ררבתי הזמ רשא הלודגל ילע ךיאו
 ידיהי שיאמ תחקל ךחצ ןכלו • סנהו אלפה ר׳ע ןכ םג
 אלא תטזיקה תיניסה םוסרפכ יגס אלד רכסת׳רו
 הלואגה תיכיסל תיביס םה לשא תזנישארהז תיק׳חרה
 רימאכ םיסנ השעמ ויה כ״ג םה רשא םתיא םסרפל ןייצ
 ןבלי ויקלח לנ םיסרפב תילכת ןהל סנה לדגתיש ידכו
 ךירצש ת׳רכ אתכלה אקיספיאו הלט תא תחקל ףרצה
 תח דל׳תיעינק סעט סרא ינבל עירזהל הלוכ תא תחקל

 הכונחב ןכ !שע אלש המ 'חמשי התשמ ימי סתיא תישעלו
 םיקלחב סנה םסרפתי הלט תא סאריקכ יכ םיסנ ראשו
 ואצמי קלחו קלח לככזרזתאכ םיעבר םג םישלש םיטרפו
 םתטפכ ש״כי םיטרפ יטרפ הת־טיספב םיליכשמה ב׳ג
 ןיאכ היה ץראכ הטמל ןאכ איהה היצה רשא התמילעיתכ
 לב חב ח׳ס גויטקכ לעממ ס־תשב תישענה הר צה ךרעכ
 רכז לכ תיחשהל דע 'ה ףא קרח תילע דע עשרה ןמה
 המ שענרשאלכת^י עדי יכדרמי בותכה רמאמכ לארשי
 'יררוצל יכ׳זהה הדיחה לכ תא דרחכיעי הלעמל השענש
 הנפ אל ךא !טעמי לכהמ יכ דחפ אל ץראכ'טמל הפ רשא
 ינממו תמאב רצה איה רשא הלעמל רר1צה רצה לח ספא
 עפצ אצי שחנ םר;שמ יכ עשרה ןמה !תמזעל הוהתנ
 'לפת לא הנפ ?תלמכ סע לארשיל 'תי !תלמחבו ותבהאב?
 סימתרכ םהילא ןפיו םתינעתו סמיצי רתסאו יכדל.ל
 • דמשה רמאיו ביוח וינכת םרגיו ד׳זג ערקו בשי סיליד ו

 השעמכ אלפו אלפה אלפהל כ!שי םחדי זדיכליררו
 'ג קרפכ ראבתנ רשאכ הז סנ לש !תרטני ןפקות

 • ד'סב דזע רתכתי
 ההא)



 םגר •קלח ד קרפ
 יפסל רזאתת זוע םיענ אדזקיכוהא !ד0א1
 ךתיב ישנא יכפ)וזזזעו הזה סנה רזפסב
 ןיתמז תיממזדה תארי זכיהלא ה תא וארייו זעמשי ן גימ)
 'רינ׳מאל )בשה דסומ חכחכ ןזשמת הזה זיהכ סנה רופיס
 ונתישפנ ןדבאכ וניארו לכונ הככיאיכ וניה)א 'ה תא אג
 אוה יכ רתח הבוט ייופכ תייה)׳ ?ניה)א 'ה יפ תא רוכע)
 דב)ב דחא א)יכ ונ)ביטיי אוהו ונ) ביטמ איהו ונ)ביטיה
 וניתולכל וני)ע םידמ יע דחו רוד )בבש א)א יני)ע רמע
 ו״ח הכוט תחת הגמ ס)שנ הככיאו םדימ זנ)יצמ ה״בקהו
 ונתעושי רוצ זנידזצ וניתובא 3אוגו ונ3אזג׳ה יפ תא ריבע)
 זא םהישעמכ התע ונישעמ )כ םא סגו זנ)יצמו ונדופ
 בישנ א)עזדמי תימה ןיכו ינעב עשפכ עשרה ןמה ימיב
 אב זא רשאכ ונילע אב)בושי3ב3 ונתמשאמ!וני3עמק
 סב) )א דירחה) סהי)א ףיכוי /*יזכו תאזכ ןכו סהי)ע
 יילפס ןינעב םעטה רקיע והו רשא םשאר )ע ז)עי אדימי
 זדמ)י םכיתמ ישא דפס)םימכח ונוכ ייח רשא סיסינה
 שודק ארונהו רלבגה 3זדגה ן)מה םש תא הבהא)י האדי)
 איהש פ״עאש הלגמ ארקמב תטייח םישנה ףאו •איה
 ינקת סנה ותואכ ויה ןה ףאש רחא מ'מ תרג ןמזהש הוצק
 ה)גמה תאירק עימש)יתב א) סאו תובייח קהיש םימכח
 התינש)ז רוזח) !תיבכ שיא )כ תינש בושי תסנכה תיכ)
 רקיע ןה ורמאי זא)סא ןרב)תועדוי סא הכרבב ןה)
 שיאה רמאי ה)מכ ה)מ ן הירתאו תיכ)מי םשב הכרבה
 הוצמ התזדק)ןה תועדוי סא ףאו • הכרבה ראש ן המע
 ןכי םישנאה יפמ ה)יגמ איקמעימש)ןה)רחבומה ןק
 םישנ אבא ר״א ב'ע ה 'כ ףר תוי ס)ענה שרדמכ ורמא
 )בא ה)גמ ת1אריק ןניא ןה לכא ה3נמ ארקמכ תובייח

 :)"בע ןיכמה יפמ ה)גמה עזמש)ת יכייח

 ,סיפה טתכ םירצמ תאיצי רופיס ןינעכ הנהו
 זע)ב יתיכב שיח לכ הדגהה רמז)הזצמש
 ה)ק םישנ )ש ןתעדש תודוא )ע סנה םיסרפ םניבה)
 אכש ומכ סנכ ןימאה ית)כ)ז רבדכ שיחכה)תינורק 1
 ש״בירהז ן״דה טתכ ה)גמהתאירקןינעכןכאומיקמכ
 ףא זע) ןוש)כ ה)גמה םישנ)ארוקה רט תיחמ)שיש )1ז
 הת׳א ןיריקשתימיקמב !)יפאו זע)ןיש)כ הביתכש יפ )ע
 שדקה ןוש)כ אלא התוא איקי א)קפסה ינפמ ו״שי ד״יב

 םיניכמ ןיאש י״פעא ןכב אוה התאירק התיצמ רקיעש
 ןי)כוי הככ׳א הפיאכ׳או •עמישה ה)ו ארוקה א)יתיא
 תינטקהז׳ינטקהז םישנה יתרסגו םנ 3ש ופקזת שעמ יכה
 )וק ה)גתה תאייקכש רחא סכ)כ סימש תארימ סינכה)

 ועדי א)ןהמ רתתסת רבדה תניכו ןיעמיש ןה םירבד
 'יסינה ימיכ הז פסכ איבה)טפשמ)יתצשח ב׳ע יכ 3יכש
 םימכח ירבד תפסותב אוה רשאכ ערואמה השעמ 3כ
 ארוקה 3כ ץורי ןעמ)טושפ ןזש)ב סשדק חורב ירבד רשי
 םיסנה השעח׳ל דג םהה םימיכ לתיככ שיא 3כ רעס)סכ

 סמכרפ); א אכ ינש ק)ח

 אפ
 *ןיאה ירמאו םהמ רתוי סהי/תשנלו !תיכ םב)םמסרפ3ז
 םיסח יתיכ ינבו אוה תייה)האלפנ הלוגס איהו ול הככש
 תדועסבו • ומוקמכ אבש ומכ סנל ויהיו ןדבתי ויפנכ לצב
 ב״ע ט״מ ףד סינוקתכ ןוזמ תכרב ינפל הגהי ר״י) רוא
 'ובש תטשקתאד אנתז אזהסכ (כ'ע ז'נ ףד'ששוק יניקת)
 לטכו אבס םק • 'םי תסמ םישימח יאדנקל תאזדיד דע
 רמאי ב״חאו אחודסג ןמ אמקינליטנ זה׳א דע ׳זכו אטריק

 :'וכז תכונח דיש דימזמ

 דטז אהיו הריתי הנזטכ יתכלב תא ןיכי
 תכרבכ השחק המיענב םיסנה לע דמיל
 ותוא ןיייזזימ ןיאחמאאלסא ןידה יפל ףאיכץ־*יה
 האדוההו חבשה תא ןרבתי ול תתלי וריכזהלמ דמעי א)
 ןורב םיקמה לש זתגזטכ םירפוכהמ המה הלא השוע יכ
 וטיבי אל׳הלעזפתאיןטכתטצהלספא ונפי אלו אוה
 רבבו ותניש הברעו !תטמ לע בכשי בושו רפכי ביטה 'הו
 גחזלרתהדצ ןיא ח׳תלרתכשד׳ס קרפכ ונראיב
 וניא ןמזה דאש1 הדועסה תעג ורקיע יכ םירופכ
 הכאלמכ רתימ ןכלש לוחה ןמומ יתזי לחרל יזליע
 םירוסאש םהב פ״ע םילפונ ןיאש םימיה ראש ןכש לכו

 :קפס ילב

 ישימח קרפ
 סירמיש רקובל םירמושמ לארשי ינומא ימולש
 םגהנממ ושומי א)םימיה רתיכ יקס)
 לעו תורומשא שאר) םוק)הלאה םיריפה ימיב ראופמה
 התלצכ ףפותסה) דוס ומירעי רחשה תליא רתסא דוס
 רואו סימיה רתיב הינפ רכע לא ריאמה הדואה טוח לבקלו
 'טלמ שטלכ ןלמה ינפלמ אצויה קיהכמי קירבמה אלפזקה
 ר׳בוע ד״זמ ת׳פטזנ סיתק־ימ תולדגמ הזה םויה םצעכ
 איתא לארשי תסנכ ארפצ יתא דכו לזחלשב רהוזכ ורמאו
 דסחד אטיברש הכגל ה) טישואו ה״כקכ היב אעשעתשמז
 הדהכ ןיפתתשמד ן יניא לעו הלע א1ן אהדיחלב הלע אלו
 םיפסיתמה תזיזאמה תפסות דוסכ סג יכ קפס ילכו ׳טו

 תישת ןכ יתשודק יפל םוי םזי סיקיה תשודק ןרעב הכ
 ןיפתתשמד ן יניא ל התסלמ דובכ רדה תרטע םשארל

 איליל תזגלפבד זניעדזה רהוזה ימכח רשאו :הסטו הקלח תנמכ הדהב
 סע אעשעתשאל ןדע ןגכ לאעהבק
 םישענו םירכזנה םימיבש 3ז ירמ ימיא היה'טי אייקידצ
 םלוע יקידצ ידי לע םהב ושענ דשא תוערואמה תחוא לע
 השת סע בר םיקידצה עושעש זא תיעובשו חספב ןוגכ
 אצויכ ןכו לארשיל :עופת התיהחי לע רשא ה׳ע וניכי
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 די תרוס^אב סזקל ה קרפ
 י״ע סידופכז ויכבו לודג ןהכ היתתח ייע הכונחב הזב
 ףסיתחי ם/יא םיחמשו סיסס קדצ קידצ ד/יבאז יכדרמ
 וצלעי !תחשי םיקידצו סרטעכ׳יקידצה יתילבי עושעשה
 סס /יא סיללהחי םידומו הבר הזימ&כ ושישיו םיה לא ינפל
 ידי 3כ הסכ רשא וי/יי/י)אן וי/יזא3פנ3 ךרכ/יי !תראפת
 /יעקי/ימ הלודג .החממ המכו יתלוגס /ידעל סיקידיה
 םצעב ם/י/יסכ גיס/י רשא בר יילעה יכ קפס ילכו הלעמל
 עיבשהלו ותולעהל ז/וא ם/יקלח !תישי ןכ םהה םימיה
 יכ • ילרוג סיעפ המו זקלחביט המ וירשא ושפנ /חח;חצב
 סייתזשמ /יזיה י/ילכל זסנע לכ לקמה ףא הלא לכ לע
 זירז /יזיהל םימתה שיא רכנו חכב ול םימיה ר/זיכ רקטל
 ו׳טל ןא ד״יל רוא תייחשאנ /יאז /!א םייקלו רשאל רכשנו
 'טלמה רדה דובכל ?ירדכ רשא הלילה ןוקי/י רדסב 'טהלו
 תשרפ םדוק םירומזמה םויסבו •הדעסלו ה/יזאקכהל
 חצנמל כ״כ י!/יומי דחל ןויגש 'ו 'יס ר!מזמ ףיסוי הדקעה
 רימזמ• 'יכז תכינח ריס רועזמ 'ל רומחיו יחשה תלא לע
 ריש ר״כק רזמזמי יליכו יניע אשא תילגיחל ריש א״כק
 ורבדי םורממ תוחפה יפל לכהו 'טי 'ה יליל יחדל תולעמה
 דוסכ רשא הבינחד נ קרככ ינרדס רשא 'ה ידימל ןיק/ט
 ותאירק דוסכ ץמאי תיכליכ םיכרבו חיסי קצוה תיאכצה
 דיהה ראהל םכחי ול סירזפכז הכונחב וכ הנוש לכ רשא

 אלי הכחאכ סש ראבתנש ומכותיוכמ תא ן קתל)הביטל
 תראפתמ אי׳ה יכ הזה םויה םצעכ ט'יגהלמ רטעי
 םימיה הלא ברקכ ט הגהי חי גישת ישאכ לכהו םיעקתה
 הבטח יכ יתלאג ידכ אצקז ותצקמב א טמכ וא ילוככ
 ילנא תא חתפיו זועי׳חהראהבבזסז • התעשב הסמ

 תיגתמ תינמ םייקלו רשאל הבדנ ינומממ שירפהל ביטה
 ןתיז ול ןתנ רשא ׳ה תכרבכ ודי תנתמכ שיא םינויבאל
 'א הז בויחכ יכ םינזטא תישפנל קלחל !יבבו יתסא דיב

 ריעיש יתא אביו ןהירועישב וזש וידחי םישנה 'אז םישנא
 בל יריבא די תחת תאזה חלשככהי • זחולשבמ רתיי ט היצח ט ודיב ?תא קלחל המ

 רכיא רוסאל הקדצוי יקילדה
 סינויכאח ןרביק דחפמ הזה םיה הצעב ז/ייגב שא לב
 תיעמ לואשל תויטנכ יתבב אבל םיצבקתמה סיללמאיי
 התאב םיכרטצמה םירבדל םיאבגה תייבג רתיי סיר כ
 רוגכל שא לכ ורחבי הקדצה ה&עמלע הרצ סניעי ריעה
 ת׳לי דש אפכש ימב 'צוחה זתט יתלדח תאצ י/ילבל ירעב
 ללפתהל הכחהכ !חרביו וכרבו רטצב הלגחה אירקל סרד
 סט הלאכ תישע ׳ה יניעב בטיה •םירערעה תלפת
 תיממ זנישכנ טליל ונמע תישעל 'ה ל ידגהו ביטיה רשא
 להקב והזמ,ירנו םיברב'תילהק ליהקהל טל התיאי רסא
 לש יתבוטב םייפכ היהנ יכ והללהנ םינקז בשלמבי םע
 מכ> ת׳יכנב יתכל הנשל יתלכל הלילח ה׳ב םוקמה

 ל*להז תחוה תחת איה רשא הלגמה תאירק רפש רמול•.
 'הל י

 אצוי ןיא תיגסמז תרגס !תיבו !דבל איה יתיב ביקנ 'הל
 רובשל ושגיי םינפב בה׳עכו ץוחב דמוע ינעהאבןיאז
 'הילע אהא םהל היוא ףסכ ןיאו הניע ןאו ליק ןאו תלדה
 הריתכ גיתכס המלע םירבועו תערה םהילע ולמג ט
 תא ץמאת אל לעילכ ןכבל םע יכד היהי ןפ ךל דחפה
 השיע ט קפס ןאו ןויבאה •ץחאמ ןדי תא ץופקת אל? ןדי
 ףיעתה ער קנעב אוהה רסועח דבאי םלועל טימי ?ל הלא
 אוה ונזרתי ןוממ לכל תרמה איה ךכס סינאו ט ויניע
 ׳דאה ס יל ביחרי סרא ןתמ ב^תכה זגאחכ ש״מכו ינורסח
 ויסכנ 'תוכה טפשחנ ונרקי סטכנז רשוע ?ל ה וננח רשא
 אוה תעד ןדתואד סטזרטזפא אלא אשע אלב וינכמ 'אל
 יכןבתיה הזה רבדה ןכ םקיר וינב רתי תא חינה ונאס
 םיינע המכ סוטיו םינשל א שיאל בר ןוה?םיסכנ ׳ה ןתי

 םיקשה ןמוהונמאליכקפכןאסקירהל םינכ 'יללזאמ
 ׳נמלי חי לע ?בנדפתיו םחרי ויינע תאו סיפזרסזפא סא יכ
 קירהל !חע יינע ויינע ןיכו׳תי יניכ ךפשקכו רוניצכ רישפה
 }תילח ודי ץופקי סא ןכלו ודי לע םיינע לש׳יקיר 'ילכה לפ
 א!הם מוילעכ 'טפיסס טפשמכ איה יארהמתוחפ ןתי יא
 םי רשא הטמל רצה ?יפה ׳לכב ןיט קיריו הלעמלמ בחר
 אצי אלו ןי/יח/יה ויפ םותסיו רורצ וא הבכע הטמל אבי
 ךפושה לא ודיב ךפשמה רשא קעצי אלה יכ ילכל ןייהמ
 ייפיכ הלעמלמ ן׳פשת לא ךרי ףרה בר ר,אל הלעמלמ
 'טפספ ךפשמכ איה רישעה ןכ קירמ ונאו תפנ הטמ לס
 םה םיקיר םילכל קיריש ידכ םימשה ןמ 'ה תאמ בחורכ ול
 ןמ הילדל קידהק הטמלמ סיתכי סאש הטמלמ םיינעה
 ןיתחעה בקנה אוהש ודי תא חתפי סא ךא ?קירי אל׳ימשה
 בר עפשכ ךכשחה לע קירמה רסנ יל וביחרי הלעמלמ םג
 עראבכש םדא ינכ םתאו• ול ביחרי םדא ןתמ ימאמ הזי
 'טורמ 'ויניניאז ׳יסחהדבב אשמ לוע א ןיממ דספה םהל
 הלערתה סט רטעי םהילע סג 'קדצה השעמכ סיצחקמז

 שא תטכל אבש ימל הס!ד הז המל אהו רת׳י טטס/יסל
 העיגרא דעו שאה הכבנ יכ ןבתב יתיב דוקי דקי תבהל
 ♦יבס לכ ריעה אבא םהו * רתייו יתוי בהלתמ
 עיגא אלו ,דבר• לוחמ הקדצה השעמכ רשא 'ודכפג תיער
 ייימפמ סייוגסב וכוה רבא תידרפנ תיער עיברלו שילשל
 וקזח ה טורב שדק ערז יעיר ואב יחא אנ ןכ יע ¬ל*'סינ׳מדקה׳סב הכויחב אב רשאכ םברקב רשא ינופצה

 קיזחהל הקדצה השעמכ ליח ינבל ייהו וצמאו
 ם •ה םצעכ דאמ ליד נ רתיו םימיה לכ ךרבתי יתע יינע די
 'חיעו סינייבאל ת׳נתמ הריתי הוצמ ט הפכותנ רבא הז ה
 ןמ חקי!רקטכ ה כבי א לכי ראבתיש ימכ םימורמב הד ר
 וילגר קיהת׳ ורועיש יפכ ול ןתנ רשא 'ה תכרבמ !דיכ אבה
 ס לטנה ס ב רבחתהל כ\יבל הנל ת־ליאכ ת׳לק
 םצעב רתויבי םימיה לב דאמ לידג רטצה סע׳ורבחתהה
 3ח אבלמ בזזעי אל שיא ןב ימע היהי יכ םעו הזה רמה

 תיב



 חקוצחחלדקרפ
 אסיכ ימזפרפ אכיאד בה״כב םי״ה מי'ה יכ תסנכה תיכ
 '*•דיל ןיכנו • ל״ז ן״רה סשכ׳ג קרפכ יאכ/ינש ימכ יפס
 לפמה סדיק םינויבא 'ייצענ עגיפי כ־׳היל יתכלב שיא לכ
 קדנכ ינא ימאקד א״ר גהנמכ םינויבאל .תמ/ימ תמל
 • הלפמה ןימכ יא הלפמה רחא קלחי ראשהו ךינפ ?זחא
 תלטכ ףטועמ מכלל שדק מרדהב זיתלא מאיקל ןיסיו
 'שאכ הזה םזיכ םידוהיה זרדהנ סאכ יכ כ׳הבל ןיליפמכז
 ט״י הז החמשו שרית יז הרי׳א המיה םידוהיל חיגה םימכח
 ףא יכ ונדמלל רקיעהז 'יכי קליפמ ילא רקי הליח יז ן יששו
 מחעזמכי סיגחבכ ןיליפת מחנהכ רסאנ אל ט״י אוה יכ
 וירבד לבל 1כ'יכ השפנ אל יכ הנמזכ הליח קפסל ןכו

 ישיא לכל המיאי ןבלי ד״סי זניכפל יאכמי ינדה ד סב
 הזה םויהכ ןיליפתה מייימב םיזירזו ׳"ריהז תויהל לארש•
 ףקמכ להקל םיכר זגש רשאכ אלו סיחיה לכ לע זע רמיכ
 פשב ףקממהל ךירצ ש׳קמיי׳מב ןכו • הזת סייכ אנסיח

 גרטיק הילפ ןפי םיתיח לכ לערמ* הזה סייסכ המנ״כ
 ימכ םיחמיכ ד׳חא םע ינשי שירזשחאל רויאו ררוצה ןמה
 'ירתיאז פתשהל א׳אש םירבד ן׳ריקז 'ושדיח ימכי מייסנכ
 ללפמהל סידעיע כ'חאו רחא ׳ה וניהלא׳הלארשיעתס
 'מיא ינתת הצור המאי ליאוה ל *אי שורזשחא !ל בישהו 'וכי
 םהש ךל ןרכימ יניא דחא ׳ה םירמיאי סימיכשחש םידוהיה
 ששח ןתהש וכזקלישרדתכ דוע ופיסוה ןכי'וכי ידיב ןחקפ
 תישעל יואר ןכ יכ הנהו 'וכי ש״ק ןמזב יכדרמ מא מילמל
 'שמשבו הרימי הניסכ הזה םויה המיקלי סנל ןירבזי קח
 זנמא ימיתאי ודסח ׳ה אילפה רשא הכ וטה לכ לע הבר
 סרא ינג המכי םיאבגל הליגח מחכימ ןאכמ ה׳א )
 טעמכו הפוטח ש׳קו הלפמ ללפמהל םתצע םימידקתה
 ריכי םרשבו 'מ׳ליסמב םיכבכה דוע םיללפתמ םהמ התכ
 רדה זזעב םישנאה וציאיו זכלהמי הכישחב והער מא שיא
 עידוהל יזארז בלו בל אלב הליגמה מאחק1 ם*קהו הלפמה
 הלחמכל הלגתה׳אירקכ םגו וז הלפמכ ללכ ת׳י !אצי אלס
 אל ׳כ הזב רהז הל אריה שיא לכ יואר!המחה ץנהמ הת״צמ
 לעמי לכה רקיכ סאו רקיעהמ;שעב םא יכ עסימה לבו[־׳"

 • ( ירזיחא ידשו הימטיט לוקש
 בורב הרזמ רפס מאצ!ה מעב ליעו חמשי לכ)
 הר!א המיה םידוהיל ושרדש ומכ םינופס '
 ינפמרקיעהזי״שר ראיבש יתכ ןתה רזג הילעש הרימי
 אמייר:אל אכראפדזמ ןאכמ קע״רא קרפב ורמאש המא
 שחושזיא ימיכ הולבק רודה ןכיפלעףאישאיכררמא
 רבכ ולבקש המ אמשה ימייק םידוהיה ולבקו ׳תיקכימכד
 'יה רקיעה ןזיסכ׳זכ המיה הרמה מלבק ׳כ ףא יכ ןפואכ
 מ׳רהי־זה שנה השענשכ ןיצרמ הלבקל זיתמזחכ יולת
 התיאי כ״פי הרמיז הרוא התיה םידוהיל ןשישכ הנמנ

 'קיזיןוששכ הזה םייה ת׳סה תאצוה תעכ ץולפלו םישל יכל

 אביו פ|מ1ןירוןד ת׳ס ןיאיצזמו ומצע ת׳תמסייכ תכ
 קלמע ב אכ

 בפ הלער םדוק ריב
 'רפנ איה קלמעמ ערפנש די *כ עידוהל!זמר ןיכעל קלמע

 קלמע לע המחלמל עשוהי א ישבש רהזזכ ש״מכי ןמהמ
 תא עשוהי שולחיו ןכ י׳פו שחקה ךאלמה הלעמל כ'ג אצי
 ןמהמ ערפנ יחנ ןכו •'וכי ברח יפל ימע תאו קלמע
 דמלת הטמה לע לפנ ןמהו חיגה םימכח רשאכ ךאלמה
 תורוהל קלמע ׳פ ןיריק הז זמרלו הילע וליפהו ךאלמ אבש
 סכ שי סגו םינורחאה ןמ ערפנ םינושארהמ ערפנש ימ יכ
 'לוע ה*וימח ה׳חמ י״כ ע״שוהי י׳נזאב ם״ים> ׳פב זמרהמ
 בזמכ השת לא רמאנש םוימ !יהש םיכשה רפסמכ ה׳נקתמ
 'ע דציכ שורזשחא לא רמסא החקלנש ה* רפ ןורכז תאז

 אל םינש ב׳כ ץיממ ירה ץראב ויה םינש ן׳ממ רבדמ לס
 '1 יסרפה סרס לפ 'ה ירמה שוחלמ 'א תדלה״כ שיא רכע
 ראיבש ומכ היכקממירה ימסא תא שח׳שזיא חקלש דע
 זמרהמ תב דועו ל׳צז׳שימרגמ א׳רהמ 'זדקה דיסחה בדה
 טעש יח זמרנ ה׳זיתא תכימכ ♦כ קלמע רכז תא החקא
 רז״ח הש מ ןרה׳א היה הנושארב קלמע םע המחלמ ושעיו
 ה׳חאז ולש רשה םע היחלמ המשעש הניכשה איה ה מיאו
 הלואגבו ססה לס 'ה מיאו הניבר׳ח יכדרמ רמס׳א היה
 לע הניכשהו םדא יכיסנ 'ח חיש'מ היל׳א היהי הנורחא
 סכ לעד״י ו״טז ר״י זמר סש סגו הנורחא ה איהש םהיבג
 סכ לע די יכ אתליכמכ !רתאו • ל׳ז סינלשאלה ש׳מכ ה״י
 ׳א אני םאש 1לש דובכה אסכב ה״בקה עבשכ א*ר רמא הי
 קלמע לש ימיכמז לארשי ימיא ולבקיש רייגתהל ה׳א לצמ

 יא ול דיגמה רענה לא דח רתאיו רמאנש ימאילנקיאל
 המיאכ דח רכזנ יכנא יקלמע רג שיא ןכ רתאיו המא הזמ
 לכקיש ה״א לכמ 'א אבי סאש ה*ערמל יתאנש הת העש
 לע ןחד וילא דמאד ומוא זלכקי אל קלמע לש ימיבמי ימיא
 המכ יניעכ אלפו אלפה המיהו רח רחמ רמאנ ךכל ךשאר
 > כאלמ> הירכזו יגחו רמשאו יכדרמ ולביק הככיא׳יתפחהמ

 ערזמ ויה הארנה יפכ יכ םידהיממה ץראה ימעמ סינרל
 ׳תפ לפכ יכ ש״תכז םמדמ סחדנ תטרח ינפמ רשא קלמע

 מגכינכמ ידמא ןכי יכדרמ דחפ לפנ יב םהילע םחו היה
 יכ אלפהמ הז ןיאו 'יכו קרב יבככ הר!ת ודמל ןמה לש
 אקיח מ!חא חג יבג תיפפימה ש׳מכ ורייגתנ םמצעמ

 זרייגמי אל יכמק אלו ילכקי אל ׳למע לש ימינמי 'תקד ימנ
 • טושפ הזו

 ׳יקוספ ינש ימיל רובצל יואר תשרפה׳אחק ךןך^ן
 ךיהלא םליעל ׳ה ךילמי • ה תיב 3>ק ולא
 טופשל ןויצ דהכ םיעישומ ולעו • ח״יללהי׳דו רודל ןייצ

 ה׳יזה סש 'ילשהל ןיסיז • הכילמה ׳הל התיהז ישע רה תא
 ת׳סז ת״רכ זומרה ינדא םשו הלאה 'יק ספהת׳סבז ת׳רב
 'ככחל תע יכ ןויצ םחרמ סוקמ המא • הלא םיקוספ ינש
 יכל ׳ה תחנמל יספכ המלכ סגו הפסכנ ־ לעומ אכ יכ

 מ״סזלי״רכ ןהיביליש רמאי בישי ־ יח לא לא וננר♦ חשב ז
 • אלמי ןמצע לכו ךכבלכ ןל;ןתי • שדק יארקמ הלאו
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 םתוסכ הקדצה דוס ה קרפ
 יכשמ זארייו • דדיעתני 1נמק יכחנאי ולפכי יערכ הת ה
 רגסוימ האיציה • גינרת ברעי'ןייב יאצימ ךיתיתזאת 'יצק
 • יצע לזמגבי יכ םיקידצ זריתכ♦ יב ךתש תא תיייהל ישבכ

 תייכז תשרפ תאירק יחא םייב םזי ידימ ןר/ייאל ןיכנ ןכו
 תיריכז העברא יטרפ םדוקה קלחב ראבתנש ימכ קלמע
 יארקמ ־תסו השרפה תאירק רחאו • ד סב ןהיתיניזכי
 לכל היבג רחא היבג תיבגלןיריזחת ןיאבגההלאשדק
 דחא לכל הת קלח תתל דיעה התואב םיכרצנה םירבדה
 'מצע םיינעה סג לכה 1כ יזיתשיש ידכהו םייב םהמ דחאו

 םימיתי םג םיריפ תיעמליאשל תייסנכ יתבכ םירזחמ
 םשפנ תאכישהל הז ה םייל ץיקת םתרצ ךיתמ םיללחיאי
 ׳קיר סתיא ידחי אלו יחכ יפכ םהל ןתיש 'א לכ ךירצ ןכלו
 ספא םימיה רתיכ ערה יגהכתכ יהסזימ 'ה יכ םהל רימאכ
 רשא 'ה תכרבכ זליתספ ריתהל ערה ירצי לע רבגי יכ
 דחאו הכיתה ׳א טיעמי ולליהו הברי יל רישעה יל ןתנ
 ףאו ול ןיכתינ לוטיל ודי טשיפש ית לכו 'יכו טיעממה
 ןיא לארשי תחמש ינפת ליאשל םדי תא םיטשופה םיזגל
 'ה יכ יעדיו תיריאמ םיצפכ 1ל ןתי אכרדאז דוחא ובישהל

 לינמי לאוגהו הדזפה אוהו וילא ינארק לכב ונתע וניהלא
 רשאכ םילע םימקה לכ תנע רפהי הקיצי הרצ לכמ ונתיא
 ולומג בישהו םידוהיה ררוצ אתיתה ןכ ן הה תצע רפה
 לאיש לכל תתל תגשמ ודי ן יאו ףסכ יל ןיא רשאי • ישארב
 הזל וליפא ול ןיא םאי םינויבאלו םילדל רתיי םיכרצנל ן/ן
 םע ףתתשיו ךלי אלא כ׳הבל תכלמ הז ינפמ ענמי אל
 זא ןתינ ורכחש רחא ינורסח רכוי אל םירחא ןיבו ויחא
 המ לכש דסח יתע השע ןתיל הת יל ןיא ינא ייכחל רמא♦
 אלשירככיג ןתינ התא ירזכעבש םהל רומא ןתמ התאש
 הז יתישעב ורבחל בשחי הקדצו ינתמ !לאשישכ שייבתא
 ענומש לחג חכשו הנהנ אברדא אלא יסח יניא הזו הנהנ
 ךתינאזהש זילע חמאיש שיחי אלי יינפ ונבלתי אלש סמת
 ועדיו חיכי ףיס ףיס יכ חבח דעבו חפב 'א הטורפ
 השטה ינפמי'ןתיל תגשמ חכת לש חי ויא יכ םיאבגה

 סהל ןיארחא סא ןיא חיכי אל םאו הזב לצנתת
 לעבל ןורתי הקי תושעל יילע לטימה השעי איהו חיכיש
 תזטחפ ינש תתלמ רובעי אל םינכ לכ לעי ןישלה

 ; םיינע סשל

 םרשעב זז וניי םדי האנה ייככ רשא םע ירישעו
 רשא הרות ילמעל הפי תתת תתל
 תשקכ סא חיגה םימכח רשאכ םהב הקדצ לש הרקיע
 ""צעב רתייבז * הרות ילויע םע התיא השע הקדצ תישענ
 היה הכסחהיחיב רשאםישעכי םירכזנה הלאה םימיה
 לאתשה קיש דוה םירי םיריפה ימיכ התגדהנהל זדייה קיש
 הריתה־ישפיתתןיעה זיילעהבןישלחןיכתדןיכיאזהנמל
 תציפק ן>ע יכ חלשיו תשרפ .רהזזב ס׳מכסדיב קיזחת ןיאו
 ׳ושקיכמכ ירת שילחהל סר1ג הרעיכ ס ׳קסועל ך:מתמ לי

 ריבגתו

 םייקישה לעו םייכרבה לע םיקל ריעשה חכ ריבגמו
 ירחא ךלה רשא שיאה לכו הכינויד ג״פ הכיראכ ראבתנש
 הזה םויה 'בעב יתלחמל ןיקת אצמי הזה ןיעב רועפ לעכ
 • ץמאי תיעריכ ם׳יכרבו הרית ילמעל חי תסכ ריתהל

 הלגנב םעט הב שי הז ה םויה םצעכ יז היצמ םע ט םלוא!
 ןתה תצייכ ךפה הסעכ רשא סנל רכז איה הלגנב רתסנבו
 ךכיפלו זטל סללסז ש׳מכ ןיממה לע רזג איה יכ לכו לכת
 רשוע םהל היהש ןפואכ ןיממב הארוה תישעל םיהכח וצר
 'פכ ראבתנש המ יפל סגו • םחחאל ןכ סג תתלידטכו

 ׳כעטכ םהילע אב יכ רדא שדחכ לריגה ליפנ םעטב דחא
 אלש םינקבאל תתל ינייטצנןכלע ערה ןיע ילעב םהש
 ונגהנ יכ תורוהלו םינויבאה סיחא לשב העד וניניע היה♦
 ןתגיכךרטי איה ןיע ביס בתכש ימכ ןיע תבוטכ םהב

 ׳ ־ לדל ומחלמ
 רבכ הנה יב הניטה התיהק״על רתסנבו
 'גצשכ ס הכונחד ג קיפב ראבתנ

 ךרי ףכ עקתי השחקד ן יכירי ושלחנ בקעי ךריב ל׳אתס
 אלו השענ ישא לכ תא שדקה חירב עדי יכדרמ ןכלו בקעי
 השחקד ןיכירי קיזחהל וילגר לע דמעי ןתה ינפל ע״רכי
 ךריה עקיתש ינימי שיא לואשת היהש וינפל ושלחנ אלש
 הזה דיס תמועל רשא • םיטפשמ תשרפ רהוזכ ש״תכ
 ד *עז הילידךרי יאהןמהל יזחאיכררתד חיגה םימכח
 'בתנו הידהב היל ויגרא זהיאו היל יזחתתד הלת זיגר הזה
 ףטח ל׳אמסש :מ! ךריה ןקתנש דוההדס םיריכב זא
 תיטשפתא דיה דער ןינבלע אהיא הרזח • בקעימ טירי
 תיצמ האב הז דוסלו דוהב םירופ ןכלו דוהה ןקתנו
 רקיע כ'גו סישק יכמס יית דוס ם׳ינויכאל תינתמ
 - םייקושה לעי םיכרכה לע הרית ילמעל הקדצה השעמ

 הקדצה השעה הנה יב ריגה ה׳הלז יר׳אה שודקה וניכיו
 םליא)ימיקמכ ראובמכ הקרצל קדצ תילעהל םימיה רתיב
 סינ״ייבאל תינתמז התא תרחא חח ׳ביליפכ הקדצה ־םעמ
 ןחתריס איה ר׳כדל״כלבאת ןויבא ל׳ז סיהאתדוס איהו
 באת ם״זי הוצת רבדל םיעייסמה סיכיבשזשה שישק יכרי
 דחי התיא יכחל ר״בד רקנה הדמל סניל״כ ארקנה הרמל
 ?תשל תיגתמ יתש תתל ך חצ ןפלו האכה םהל אצמי הז ב ז
 יתתב ןככי סיסע םיארקנ םהש םיחצנה דיס סה םיינע
 ם׳ינדעה לחמ הלעמל הנפ םיינע יתשל תטתתיתש
 רקיעהו םינויבאה דסל עפשה ךשמי םשתז םקשת
 הז עפשךשתנ םשמ הריתה לע הילע ימצע תיממש י׳תמ

 * ילא סיחצנל

 ׳רחא ׳קדצל סחיפ תיעמ ןיכשמ ןיא הז
 <יוה הלש ׳שעמה תיחא הקדצה הכה יכ

 י׳דונכ הלנא ןוילע ריאה תכשתהי לרשי תסנכ ןךית ןמע
 *פשמהי םיחצנה ןיקת איה סחיפ תינמ לשהקדצהיסנחא

 !ןיא ןכל׳ םיבאת םהש ר״כר ל׳כ םייקל הילע ןוילע רוא

 ׳ !י**



 בפ םירופכ הקדצה דוס ה קרפ
 תיעמב םיקדקדמ ןיא הז םכשמ ןכ3ז •םייעמה ןינשמ
 *נת׳נ ימל ערוי זניאז הנתינ ש׳מל םידיפקמ ןיא סגו םירומ
 /ילבקמ לארשי /יסנכ ןמז לככ יכ • הקדצ לש יקנראב
 ףסונו רזפת שי קיספכ רהוזב ש׳מכ קידצה אוה יאבגה י׳ע
 ידי לע הז ןיא י׳כל האכה הראהה םויה םצעב םלואו דזכ
 יכ םינויבאל ןתנ רזפ דיסכ הלעמלמ ספא ףסוי קידצה
 יכ לער״זפ הנוכתה םימחרה כ״א רדה םימלועה יח קידצ
 םינויבאל ןתנ איה • יעפש רוזפ תיסעל ןכימ דימת איה
 דיל דימ םינויבאל תינתתי םייקל םירכזנה םיחצנה
 יאבג ןיאש ול םינתינ לוטיל חי טשופש ימ לכ ךכיפלו
 דיפקמו טעימ 'ייאש םימיה ראשכ םייה הקדנה
 וניאו ןתינ ךכיפלו לחג ח!אש ם״ילשה בר איה קר
 השעמכ ןיוכי ה דיסב יתירה רשאי • דיפן־מ
 םייקלו רשאל אב תעכ שורדי הדפ לאו הקדצה
 התנווכ יטלפ סיתפשכ אטבל עבשת יכ שפנו • התוא

 :הז חסונכ
 זתיחרו וליחדכהיתכיכשז ה״בקדאמס
 אדוחיב ה'1כ ולו׳י דחיל וליחלו ומיחרז
 תיזכמ םייקל אכ יכנא הנה • לארשי לכ םשב םילש
 לכ סא ןיילע םיקמכ השרוש תא ןקתל םינויבאל ת י גתמ
 ןכשמה י׳תבריל ם״ינזיכאל ך׳ינדע ל׳חנ ךישמהל יח
 היהו ןויוריו ןויתשי םינויבא תישפנו ר׳בר לכ םייקל
 קדצכ׳אליע אכאד בגשנה ק ידנ בר םולש הקדנההשגמ
 ן קותיי דעסלי התיא ןיכהל זקשנ׳זלשהכרזקדצךתיכלמ
 תופר םירי ונכמת אל רשא םגפ ןיע הקדנה השעמכ
 ןנברד ןכרכ טזשק יכמס ירתכ ׳ישלח זכלסהו הרית ינויבא
 םייכרבה לע׳?תעל ןוחג לע ךלוהה שחנה ונרבגה)יהלשד
 ליפנל רסג ך׳רי לע ךברח ־ייגח ךביטב התאי׳ייקישה 3 עי
 רפע שחנ יהשכ ן־ראה לא בישיו ךלי ונוחג לע׳וראה שחנ ךרי
 ךתעושיב םחת ינרקו חימצת הרהמ רוד חמצ תאי ימחל

 :ןוצרל ויהי 'טו ׳ה םעונ יהיו זתיכלמ אשנתי י״דוה סוריו

 םיינעה בל וחמשו טגש הת ובג רבכש רחאו
 זשישיו סיהלא ינפל וצלעי וחמשי םינויבאהו
 השעשי מ'מ לע הילע וכרביו הלגמה תאירק תזימשב
 ארקמ לא םעה לכ ינזאו הלתכ הלמ םעונב זארקיז םיסנ
 המי טיט המי • ללכ הנהת ן׳זחל םתעד וחיסי אלו הלגמ

 אלש ולצא ינעה אב הלגמה ארוקו דמוע ינידוע סא ייפוי
 קלחל תיטהפ תצק חיכ לוטי הלחתכלי םקיר ונחלשי
 ןכו הלגמב הזצמה בייח ןיכעב יתאירק תעכ םיכייבאל
 תא ברה ןיכרכח התאירק רחא) •ירמיא׳אגהינהיה
 ׳סיתה ש׳מכ וז הכרכ ךרכי אל דיחיהור׳י ר:אכ יסכ ונביר
 רדס לכ ׳ ירסיגו םינושש בורכ ימין־תל ת׳ס םיריזחמו ל׳ז
 םירופב הלמ שישכו ילבד וערגי אלו םזי לככ הלפתה
 הלגמה תאירק םדוק תסנכה תינב קזנתה תא ןילמ
 ןוששו ןנישרדד הלגתהתאירקב וגהי הנושש ב?רן1ת/יפ

 מ

 ימעמ׳יבר יכ תייה לע הזכ ונוויכ וטושפ יפל רשא הלמ יז
 תירכ יתרוכ סגומי רסקומםוקמ לכבו סידהיתמ ןדאה
 םויה 'צעב בר הנישש היהו חייגתנש םילרע סיגה לכ
 םוי התיה רשא הדועתה יבא לע זמר הב דועו הזה
 רדאב ז״טב היה ותלמ םת יכ אצמנו רדאכ 'זב הדילה
 בדא תיבשהל הרצ התואב לארשיל םהל הדמעש איה

 :םקנתמו

 עדי הרית ירתסב ליכשמה ןנוכתי םא םלואו
 דע םידרויו םיבקונ םהירבד יכלמש
 רוס תראה הלמה דפ איה סייה תראה יולג יפלס התה
 הרזא םרתאמ לכ שרדנ ז״רעז רורד יימ שאר םימשב אבא
 הל עמ לש ה״מכח׳זלבונ דפב אבא רפי לע זמי הרית יז
 וז ןפשו זשיבלמה אמיא דסי דפ ט״י הז החמשו הרות
 רפ והערל תינמ ׳כ פ ערל שיא תינמ חולשמ דפב הלמ
 ותיאה עיגת• המש דע יכ פער אוה הז םויבש א׳זה רפי

 ןמו לכש א״יאד ןירטע ינש ןיליפת ולא רקיו ט רפיה דע
 המה םג ושיתי אל זהיגיהוה סופ םצעכ תיפסינה תראהש

 חומשל םטישאיה םידיסח גהנמו • ימיקמכ ראבתנש פכ
 םיחי ׳בה הלא םצעב תייהל לחש הלמב םינפש בחב

 תולעהלו הוצמ לש׳תתשב ׳שישיז׳יהלא טעל וצלעי וחמשיו
 1 וע יתקדצב רשא זנתחקש שאר לע בפל רוכז והילא ןורכז
 םחרמ ונפלא טפל ץרפכ דומעל׳יהה הרצה ברקב רזאתה
 התואכ הדגא שרדמב אבש ומכ תיחשהמ ׳תויח בישהל
 ןכ השמ לצאו םלועה תיכא לצא הלהבב פילא ק העש

 :הלעמל הכוראכ אבש פכ 'טו םרמע
 םהמ ־יפלו םמצע קפאתהל םימימתה י3
 ףא הזה םויה םצעכ ג״אח לש ותיית
 הל א תחמשכ תומשל םבבל תגאר תמכלו םלבא ימיכ
 תסנכל החמש םימרוג הזכ רשא החמשו התחמ ימי םימיה
 םירופכ םג יכ הענצבש םידבר קר ט גוהנל ןיאו לארשי
 ןיאש ׳ינעתכז דפסהב 'ירמאז ראבתנש ומכ אבא לש רפי

 תשנכןכ יכ החמש לש םהש ולא סיתיכ םתיא ררועל
 *כ קוספב רלזב ביתכש ותכ החמש ארק לארשי

 :ואצת החמשב

 יזעש קרפ
 םיפפותסמה םש ישנא םלועמ רשא לארשי
 רפיכ אתינמיהמד אלפכסופ לכ דימת
 להאה ךיתמ שימל אלש ׳יגהונ ויה ־ סשר־ךר תיבכ םימיה
 ראש רתיכ ןכר ינפב ד מלל םיאבו הלאה םירופה ימיכ
 הימק ביתי הפ ישא בר הלגמד ק״פב ןנ׳רמאדכ םימי ה
 ל׳א ןנבר !תאאל ט׳מל״ח ןנבר|זתאאלן הגנאגהכ :רד

 *דגלר
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 ח׳חס ם־לטבסל תחכוח ו ןזחפ
 ׳לכימל 'ספא הזה אלזל׳אסיריפ תדועסכ ידירש אתלד
 'ביני ןנטתת סשמ רשא׳טו רמל הי3 עימש אל ל״א׳תרואכ
 םשרדמ תיכ תמכשמ ךתמ ישמ א3 יכ םדימלתכ ס [יסח
 א3י ןכר םע דזיי םיריפה ימיכ תורומח תטלהב ד׳מ33
 םכינכ תיזחל יגישה יכ תויהל םימיה ראשמ רגד זרדעי
 'תאכ רשא םכיק ןרי תושעל'יחמשו םישסז םייחב םמלוע
 הלעמל 'בוילעה החמשה ררועל םצעכ החמש ארקי /יחול

 םיבר חוד לע הלע רשאכ .תילכשו םיללוה לש החמשה אל
 ר/ייהז איה החמש סיי הזה סייה רבא דמיל ן׳ראה ימעמ
 םכרד הז ?'וחמש יניח לכ תטרלז חומשל הרותלש הלוטיב
 לכנה יפ לע םיקחשמ םינל םישנא םפסכ זיכל ומל לככ
 רדוע םידיתעה םיכסאו םיכגע ירישב םהיפ םילבנמו
 הער ףדרת םיאטחו םיער םירוהרה לא ךומס רצי תיזל

 לכו שאר תולקו קוחשב טעמ !לחי םירישה לי קמ סתילכבו
 לאו הנרה לא עומשל יפסוא דחי רשא םיסנהו םישנאה

 • יעמ םיאצוי סיריאמ!סירת םירבדה סעמישכ תולכיתה
 אלו 'ודעל םליגייז םרצי בהלתיי םכבל חמש♦ םהיעיכמ
 םיליסכ ריס עומשל בוט יכ םגפל סעט ןתוגסש רצבי

 'תמסז׳תשנ• ימיש םישוע סה היצמ תחמשל יכ הזה םויהכ
 החמש ט ליכשהלו ןיכהל׳ניכת אלי תעד םהב ן יאו ביתכ

 .תיצמ יחיצ אכש ןכתי אלי דוחל שאר תילקו קיחשי דוחל
 םיכפוהה םיזחופו םיקיר סתילקלקעסיסמהל החמשה
 עילזא יכןנילע ידיסחל םפא הלילח הוצמלש החמש הנעלל

 'זיתשכ ישיסיו םיה\י ינפל יצלעייוחמסיוסתיכלמ סיצי די
 תחמש שאר לע הרזת דומלתו בל יחתשמ׳ירסי 'ה ידוקפ

 ןחבמ הליגהז התקשה תע יכ םכחה רמאש ומכ
 שיש םדאל לשמ אל זא הלותה םיבהוא םא תעדל ףרצמו
 אל סא ש׳מכ זנרכזי ותחמש תעשכ םיה תנידמכ ןב ול
 החמשה /יעב ןכלו יתחמש שאר לע סלשודי/יא הלעא
 הרושק תבהאש הארנ הדותה תכהא שיאה רוכזי סא־
 לע הרוי החמשז החשמ ימיכ התכזש אוהשכו ושפנב
 ודמיע לע קזחתיו רציה הלתי ןכבו התוא יתקשח טועימ
 דחאה לפנו הז םע הז םימחולה ןזימד לפכ!לכשה לשכו
 רדה זאמ ונממ ענמי הזלו המיקת !ל ןיא זאמש רחאה בקו
 ךשמי סאש ןכוסמ רבעמ החמשה ימי ןמזו היפויו הריתה
 רשאכי קלמע יכגו תילכסו תילליה לס החמשה ירחא זא

 :לארשי רבגו השמ הרותכ ודי םדי
 םזיה םצעכ הרתלשהרדהזזעאזהסג £!01^
 רשא׳אה םיתשכ םימיה ראש לע רתי הז ה
 לע סידיפרכ לארשי םע םחליו קלמע אכ״י ודיגה רדגכ"
 םיפרנ תילארשיה תדעש ןמז לכ יכ הרותכ םהידי ופיב
 םיקיזחמו סידשאמי מ*סב חכ םיפיסומ היתב הדובעמ

 זפרשכ ןכ לעילינמ קאי ףרטו דדועתי םוקי איבלכו יתיא■
 לכזנ׳ככיאי קלקאביו ןודז אב דימ־רכדמכ הרותית לליד*
 ןיעב לחכ ףילחהל ןמהו רחק לפנ סש ישא םזיכ טיארז
 הלעיב

 רכנתי סב יכ ושעי אל רסא םישעמו הרית לש הלוטיב
 סהיאנזסכ הסה ידוהיה וטלשי רשא איה ךופהנו רזאתי זועו
 ראש לע דאמ לחג רתי הזה םויה םצעכ הב ןייגההבזרכ
 וירחא ףחרל וגיסי גשה סא ואריו ׳עיקשיהב רשאכ םימיה
 רוז על ריעמ תייהל סרוג ןתו ה יכ המרחה דע זתיכהלו

 רעשכ םעה יתיא ישמידאניכס דרח ארית לפנ דוסכ
 ת יצ ימיב הרותה ןמ ונידי 'זפרהכז זמיקהל ינש ןיאו תימיו
 היה רסא הכיפש הקיחב ררועתהל בורק חיכו !תענכה
 ותייבג זזעכ אציו אכר תיהתד אבקונב ולבח ץראכ ןומט
 ךשמ לכ ןימט היהש עכהז למעה וברקב רעביו שכר רשא
 ו״ח ליצמ ןיאו ףרטו סמיי לארסיד זהיילזמ ס׳רגד רדח יעי
 סתיאי 'עשרה לטג לש הדיכ ימי ברקכסאניד םק התעמ
 ףיסוהל ידכ דנמ ןה םימיה יאשמ יתמ 'התרותב קיזחהל
 לכב תליפנ בוגש׳ירגל אלש ןהו המרחהדע התליפנ לע

 • רומאכ התיחד אדניג
 לכציתייק״ערא קרפכ חינה'ימכח רשא הב *ןןמן
 תיגיגכ רהה םהילע הפכש רהה תיתחתכ
 אכר ־ימא אתיריאל אכר אערזמ ןאבמ אחא יבר רמא 'ס!
 ולבקי ומייק רמאנש שורזשתא ימיכ הולבק רורה בע״עא
 התא שפנ לעב סאו • רככ ולכקש המ ומייק םידוהיה
 הלאה םירופה ימי תלעמ רדה זוע ליכשהלו ןיכהל לכות
 תארימ הרותה ולבק יביס רהב ט יניס רה דמעת סוי לע
 סנוא תנעטכ םמצע תא רוטפל ולפיש רע רכל שנועה
 וישעמכ חרכימכ׳זהש יפל המילש יתלכ איה וזכ הרטעהו
 ורעה רשא שיר10חא ימיכ׳נמא חיסל בושי חירכמה רזסכז
 ריבעל ׳הילע ולכק הזכ הנה ותרית לעי׳ה לע םשעג 'ימל
 'רחכ ומה איה וזכ׳דזכעי סנועה׳אדיק אל זתכויאמ התא
 הניא הכהאש הכיס םושב םליעל טימת אלי שומת אלפ
 הבהאה לטבתת רבד זתזאליסיכבש יכוניח רכרכ היולת

 ימי יכ התבוכ רימא • רכדב היילת יתאריש אריה ימכ
 סעטתי אעדימה ולטבש ת׳מ םה סה הלאה םירזעה
 דיתעל םילטב ויהי תודעומה לכש וניתטר ורקא הז
 סרכזח ארקא זהזכמסאו ןילטככ ןיא סדופה יומ

 הנתשת אלו תיחצנ הרתהש ומכ יכ •םערזמ ףסי אל
 םזיה ןכ וערז יפמ חכשת אל יכ ןמז םישב לטבתת אלו
 היהיש ידכ סלזעל לטבתי אל םצעכ הריתה וכ הכתינש
 ירימו * טימי אל םלועל עוכק הרותה תלבק םזי םשור
 םוי ש׳ע תאייקתא ם'יר.ע םיניקתכ םימוא ס״זש ־ימא
 םירופ יכ תויהל םדכרלשןסשפ ידעלבמ יכ סירזפכה
 םירופ הכטי כ׳עתטשפתא דוהדעדהניכה ףנעדיהב
 זח ת'תמכ ט זמר דע - עדונכ העבה דס בה׳וי ש׳ע
 ימי ט׳מ יכ רהוזכ שיתכ הנטה רס סישמחה רעשל יכז
 לכ םא היזחו הנסל טז'ןה סויבוא״זה דסב הריפכה
 רימאכ םצעכ ת׳תמ םזיכ סה ישא םיריפה ימיו סרכ
 זזנסר הכז הנטדחיקנ רסכהיויש״עסילזפהכטףכלע
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 גפ שילו החפשל םירופה יסי תועיבק םעט ד קרפ
 ס 'י הז הרי/י ׳ח#ס וז הליא הרזא המיה ׳ידוהי] םרמאמכ
 הרזחשכ יכ עדמכ חמשמ ןיי חמש ב3 הניכר זריהנ דס
 ז3א רקיו הניכר ט׳יט׳יהז החמש הרזח הרומ וז הרזא

 תחמשו יניע לארשי סב וכזש סירתכ בה דוס זלה ןיליפת
 עדמה ימכח3עדםכ כ'וחד ק ירטיע כ םשאר לע ס3וע

 : אהה רמאמה ריאיב דוסב

 הלאה ס •רופה ימי תויה ונתא ונ יתפש ןכ יכ ^״3^1
 ןיא יכ דאמ ת׳תמ םוי לע ן33המב םיכגשנ
 חכש3 סעט מ3 הארי יז העצהמ׳ וימתוחב א3א טגה סייק
 הכ יכ ןכתיי ט״ד הזיתס ימי3 ה3אה םירופה ימי תועיבק]
 הירכ ימ 3ע ורפיסשכ דומ3תה ימכח3 הגוטה התיה
 אתיצעמ רכ3אתינעתכ ביתי אתש הי3וכראניכרד
 זב הנתנש םוי תינע זרמאירופכד אתיי ילעתי איייפז
 יר1פכד אמוי י3עח ןקתא יכה] ארקיעמ סיר 15 הרית

 ימיו כה״ויו הרית ןתמ םזי יכ 'טז יתפדמ אייח יכד אינתד
 בה״זי וטושפכ תרצע הרית ןתמ סיי וארקי ס3זכ םירופה

 רופכ םזיש סכ י׳שר ראיבו ת׳תמ הז יתנותח סיב ש׳מכ
 ימיו תונורחא ת׳ח13 ונתנ טש הדות ןתמ םזי ארקנ
 אתינעתב אניניד הירכ רמ ביתי ןכיפ3י ןדתאדכ יריפה
 סירט הדות ט הנתנש םוי תרצע ולח סימ׳ גמ רבל
 התיה א3 ארקיעמש רמילכ טז ןקתא יכה3 ארקיעמ
 הריתה ת3בק םעטמ סא יכ הנקתה תמגמ 'זימינפ תנמכ
 ןקתא יכה3 א3ד תרצע יקזפא] ר;תאכ הער ימה 3.טבז
 סידזככה םויכ ספא לתאנאל הרתב ירהש ארקינ מ
 ינפמש אלא ומוקמב ונראיבש ימכ השדח החנמ םכבירקהב

 סיה3אהםה] ו3גנ םפרשא יגיס רה דמעמ רדה ד בכ
 תיריר] שממ ס׳יכ סואשעאל ונכט קראו סימשתיקיחז

 רמאמכ רותג ט״ס זהזאשע רודה זתיאכש רשפא יפ סע
 :ט׳י הז הזימרו הרוא התית סירזהי] ביתכה

 ?ועקבי םב]כ בכ3ה ךרו אריה שיאה ימ !"11^1/
 ךיתמ שדני א3ו ת]אה םירופה ימי תרדה 9
 זדכ3 'הל ית3ב תוינפוגה תייאת ירחא תכ3 ית3כ3 3האה
 המימת ה תריתב יתכחב הגהי וריעיש יפכ דחא 3כו
 דקפי 3ב3 ה״ב םיקמה יכפ) ןנחתיו ה3בק םויה י)יחכ
 3!ע קרעו ו׳תחמח3כ 3אהנפ רשא םימיה 3כ 3ענר

 3ע ןודנס3ועהתיצעבש ומכ יכ • זראוצ לעמ התל ת
 שירד3ז חיגשה3 ונייהד 31 סי3בזקמה וראיבו ןליאה תיליכ
 םה תוריכה יכ ן ליאה תיריע לעי !;ידלי סלועה השעת לע
 סייכ ןחנ ס3ועהו ה״בקה 30 וכ3יאת תוחרופה תמשנ:
 ראבתיש ימכ ה3.יטינ ןזע 3עו זכ הנתינש הרואה 3ע אוה:
 התיה ט יב ה3אה םיריפה ימיכ ןכי • הכוראב ימיקמכ
 3כ3עןודינ אוה הציפח שפנכ התלבק;העדומה 3יטיכ

 המשא ן זעכ שיא י33עת ירצי וינפל אכ רוציה 3כ רבח הלא
 וביר היהש דחא דיסח 3ע םידיסחה רפסכ ו רתא ןכי יז

 ה3אה םירופה ימיב רתויב 'ה תי רי: היותבתביהל
 םעטמ

 >ה
 מ

 *דה םויה םצעב םלועה בוד יכ יחא םעסמ• הז םעטמ

 זתיטעו הרותה קסע סוט ירחא סי3שיז ףרוע ונפ
 רתוה ה3אה םיקיה ברקבש ןימההכח3 המדנו המיאהמ
 הכלמה 3כו 0הי3עמ םיהש תט3ת 3נע קהפל סרא 3כ3
 *לקלק סיטזשהת םיברו חבושמ הז ייה עג:שסת!יה3

 שח היהו !ריכחמ הבורמ ית3ק3ק דחא 3כ תולקלק המכב
 ףכ3 עירכי םעה תמשא בחב!3וקשס3ועסהיהיןפ
 ררח 3כה3אה םימיכ וי3א ףסאמ היה דימתי ז׳ח הבוח
 • םישענו םירכזנ ה3אה םימיהו ר!מא3 אטחכ יכ תויצו

 םיקידצ תיחרא וזמרב 3שזמז • חחב 13 הככש לח3 וירשא
 םצעב יתמב הרותל םיתע >כקיו 'ה םשב תישו ריזיסי
 ארקמכ ארקת לענה •ולועיש יעל דחא לכהזהסייה
 ירתס ילעבו דומלתב דימלת לעבו הנשמב הנשת לעבהו
 רדסהכטחר ג״פב ונרדיס לבכו • הרית ייתסב הרות
 הריתב סייטה ימילו םהה םימיל םיענ <ןא העי דומיל
 ןוקתאזהו םיניקתהו רהוזה רפסבו םיביתככי םיאיבנבו
 • יחו יתוא האיו ךושנה לכ היהו תיער תטר ןקתל אלפנ

 תבשב א״עב הלנ מ3 ינשה ידס ול יתעדוהשכ ו״רנ ירומו
 ימט יתינשלז דלע בושל !ל בלעו יתלמ ךיסת וילע רטז

 ןעבקו ןכ ירחא םיחצנה ןיקתכ תינש ורי בושלו • סיר׳עה
 :זשירמ תיכב הבוח

 םזיה הנפי ׳וכז ׳יקמנ אל הנסת םהב ןיא "לשאל
 ןורל אצירטגכו הקדצה השעת תוצמל
 םדיב קיזחהל הרית ילמעל םירופתיעמ תיבגל חרא

 הזה םויה םצעב,םיניקתה רפשמ אוה רשא סכהיתלז
 ג׳פב םש ראבתנש ימכ ןכשמה י״תכריל המצע תטרהל
 חלועתהו 'ריבע רבדל קר רשא תא ןקתל ץירי סו-הכטחד
 םיצר םיפוחד ואצי םיצרה םהב רמאנש םינוציחה םיצרה
 ןשיש ריעה ביתכ והייניגכי לארשיל זהל אשאכאל א׳טשמ
 םעינכהל םזיה בושי יז םיזבמל !תציר תלוגס חכבי הכובנ

 לארשיד !היילע אכגאל אשידק ארשסד םיצרה את ררועתיו
 החמשי הלהנ ןשוש ריעה ביתכ ןזהניגבי קמע ראשמ

 לביקתז ןקיתתי ידיקפ תשרפ רהוזה רפסכ וראיבש !אנ
 םצעכ רתויבו םימיה לכ הקדצ יאבג תנחבמ הז תייהל
 םידורמ םיינע לחא סויכ רדהל קידצל חרואו • הזה סיט
 החמש םש ןיאש ינחלוש ילכיאב ויהו !תט לא סאיכהלו

 תינמלאי סיתיתיי םיינע בל חלמשל סא ט הראזפמי הלודג
 תייחהל רמאנש הנטשל הת ד םיללמואה בל חמשמה לכו
 הזה רבדב םילשרתמה שנוע רהוזב אב לבכו םיאכדנ בל
 ירחד ןאמ לכ רמאו ש״י חתח כ "ע 'י ךד תישארב תשרפב
 ןטש ןיעעראיהה ה':קלהיקליחבהיאליסידע.תןיניאב
 לע זקע המכו׳מלעת היל חילסז היל גרטקמ אקו יתיא אניש
 המ סיפכ יצכסתל ירחמל ה׳כקד היקלוחהילבכסתיקע
 יהחמל יתא קליא איימ׳יכ הבקר ןיגב דבעמל לטיד
 תיא אלד ימחו והי׳לע לאעו היליד ןיריבת ןינאמ *יניא ל
 ןוהל
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 םיריפה ימיב הקדצ *אבנ וילמס ג קרפ
 ןאמא אמלע אברחל 'ליעל קילס !היילע יכבו ידזימל ןוהל
 מאייקמא ןמחו סזייר׳מלע ןטר ירמאו הימקמכיממ ינב
 םיריבע אלאמלעיכז ןול רמא ךנכ לע ךימחר ןזלגלגת♦

 א,ילעו הנבי ־לסח םלוע ימיקא בימכד דסחה לע אלא היל
 טיט ־טעמל ליכיו יחו ליכאד אינלפ אה אמייק אד לע
 עכמי אגרטקמ אוהה ימא ידימ ןול ביהי אלו ינככמסע

 לע אלש רמאנ סשו 'זבו שנ רב אוההד היר/ינא ףדרו ושד
 החמש לש הדועס לכ לע םנ אלא ורמא דבלב 'ידעזמי ימי
 ימחו ליזא אגרטקמ אוהה הזרחדאמ־דעס לכב ןנינמילז
 אוהה הימיכב ינברמו ינכשמל וביט ׳חקא שג רב איהה יא
 לאע ואל יאו ןממ לאכ אלו אמיכ אוההמ שרכמא אגרטקמ
 'חקאד וכיט אלכו ימסמ אלב הודחד איבוברע ימ יז ןממ
 המכ דמלו אצ • ב׳ע הילע אגדטקמז אליעל קילכ ימרמל
 רדה דזה זועב ש׳כז םימיה ימיכ רבדה שנועב ורימחה
 םינויבאה בל חמשל רמויב טיוסצנש הזה סויה םצעה
 מ>נמ חולשמבש׳מכ סהילא סימינממ ץורלו דאמ סיללואמ 1
 דחא לכ יזועמב קיזחיש םינויבאל מינממי יה ערל שיא
 מא לכלכלו הרימי הלמחו דסחב םייח לכלכל לארכ׳ ישיאמ
 הביט הרמב הבוט ןיעו רדהז דובכב ונחליש ל ינ סמ״כיש

 םהל בהז םירשכ אל םצעב החמש ארקי מאולי הבורמ
 אמיפל אבט איפזקסי׳נדיעז ןד*יע סהימבםיאלממה
 םירזל ןיאו םרכל םהל לוכאל היהואמיפלאבט אבבו
 אצמי לכו הארי לכב םהל איה ןויבאו ינע מניממי סמא

 ימי• םיבוט םימי ויה אל םימיה לכ םהל הז סמל היהו
 רשא םיקזחה הלא וספשמכ הכרה ימימ ריקילח םירופה

 ןזע םהילע דקפי יכ םהילע ההא םהל'יוא םיבוט אל
 אב רבכו הנסחאב היהמ הרמ וישכע אל סאו םממכא

 :ד*סכ המוקמב מאז לע הלזנמ מהכ!מ הכוראב
 םיינע ויהיו קדצ אלמ ימיכ אלמי סיממה שיא ן
 'יריפ מייעזו לש הרדה זועב ונחליש ילכואב י
 מצממדועז • ס יעיש יפל טיעמי ול לדהו הכרי ול רישעה
 ב חיגה םימכ" רבא מונמ חולשמ מוצמ איה םזיה מכוח
 דיה לע האב איה ןכ הונרקח מאז הנה סגו 'א םיאל מיגמ
 ימיב הולבק רחב ירמא רבא אוה ד״דה ס׳יה משחק דדה
 םירמכ ינש לארביל םהל ורשקשסש ש״מ ממיעלו שסישחא
 ןוניכ םמוא ולביקו ורזחש המע ןהו םהמ ולטינ ואטחשכו
 סבאר לעהמיהו הבשסלועמחמשמונושארהלעזהמי
 שיא חולשל ?ז הארוה האב ןב לע יניסבש מ-נמ 'בל וכזו
 ןהמ מ חא הנמחי מ0ממ כ ובורק מא שיאו והער מא
 • סכ וניכזש ?לאה 'וראה בסצועלעמירוהלמככעמ
 אישנה ה־סהי יבר רמאש המיא זומרי הז לאש הבשחאו
 אמלמ! האמילמ אלנ עד אמטא איעשיא יברל היל חלש
 שיא מונת חולשמו יניכר ונכממ״ק היל חלשארמיד יוסנ
 יב ללמי האליעדצל ימערל ז ס יע ׳כ אל מינממ׳והערל
 א׳ישנ ןכלו בקעי ממשנ היה'ישנה י'דב מאו מעדו מ הנה

 ןיקירעונ

 ?דמח יפטב ונראיב הנהו טיבא בקעי לש מהשג ןיקירמט
 א׳זה דיס יכ 'וכז האמילמ אלגעל דתד איידיר דוס הזונג
 וכש׳עדה דס ישאר לע םלוע מחמש ןייטעב םבזלמ׳זהשכ
 ול הארה ךכיפלו ן יווו 'ג םלושמ לגע אוה זאז׳זדחהו׳חמשה
 מ החמשנו הליגנ 'ה השע םויה הז יכ אישנה הדוהי יבר
 'ונטק מניחככ ׳והשכ מ'מה ןק לאמס ףטחש ךריה היזחש
 ףסוי בקעי השמ דס ן״יזמ שלש ןמ שלושמ לגע דסב אלו
 לגע לש ךריה המע ול הבשש בקעי רוס איהו עדונכ

 מסיבנד ןיי דסב מחמ׳גד עדונ הנהו ו״מדס שלושמ
 חלס ןכלו ן'י1ו 'ג י׳ע ןיקממנ ןהו רזה הרמג הניכ ןהש

 םיקממנו םינב לע סא םזיה הרזחש ןיי דרג 'ג ומלשנ יכ ול
 דיה ךריה ןקמנ הזבו םלושמ לגע דס ן׳יוז׳ג דסי׳ע

 יהרג׳ג םהש ן׳יהה 'גבש מייזכג 'ג ןהש םינידה וקממנז
 שיא מינמ חולשמו וניכר זנכממייקיכישההזלעי •ןיי
 מחוכג׳ג ןיכקונ׳ג ן״יקה ׳ג רסןיייחרג׳גביכזהערל
 חולשמי זבש המעו ןהמ מקלמסא 'ה הניכ םינפל רשא
 לא השא מואלולה מיליכקמ ןכבו דזה רע והערל שיא מ!נמ

 'סייבא ןאמ םינויבאל ממממי אמילמ אלגע י״כי המיחא
 בקעי רס אזהסכו םחזכאז םיינע םילד מסלהי דסי
 • מטלמו דסיל סמיא חלשמ ןירטע 'ב מינממ כ לבקמ
 האמילמאלגעד׳מטא ךריה ןת יל חולשל ומניט המיה הזו
 מיחפ אלקייזחג׳ג סגו יחבזמ רמזי רחא סיקממ אלו
 שפנ לעבו • עדמה ימכחל אממכחב אזימי אלכו רמ׳י אלו
 סייקד רשאיו ויניעב הלקמאז הממ מידה יהמ לא הרקי
 מיחפל 'א שיאל מ!נמ ב חולשל הטמשמכי הנידכ המיא
 םלשמ הוצמה םולשמ יכ 'א הנקכ ויד זיעירו ויחא דמילו
 מיבסממ׳נחםיחלוש סנהו הזכ וגש םיברו יחו ׳א םעפב
 היהמש׳א סג םהב ןיאו מחאל מחא םישנא המכל
 םיחלושה סנו מונת חולשמ 'יצמ ימייק אלי הנחו הטפשמכ
 מילמש מיפילח ינימ ראש לש מ>נממ ינימ סהיעיר לא
 לכאמ ןושל אלאמינמןישל ןיאב םולכ אלו ושעאל אצויכו
 הדועסכ םדאה מא םיחמשמו 'יגנעמה םירבד המשמי

 ביואמשמה׳כל זמרהמ ןהכ שיו ןהימש׳ייקיז׳שאי ןיע בוט!
 סייפל ידכ מ׳נמ׳ב ןימכ שסושחא זהעדל רמכא המשעש
 לארשי מע!שת השענ הלאה מיאמכמ 'ב י׳עו לארשי לע

 הימשו הליכאד ידימ מ!נמ חולשל םימכח וכייח ןכ לעו
 שחרי מיצמה דס לא םייבי דסב אב איה רשאו ׳מיאמשמה׳כל זמר ממלדגלב

 דוסיה דגנכ ןמיש דבלבו עיגי באל ושארו
 שפנל טיטו לז ברה ראיבש ימכ דחא שיאל מינמ 'כ א׳ואד
 זימזניסיטרפוימונממהלסממככ 'ימפשכ אטבל הכיה

 ׳הז חכונכ
 זמיחר!וליחדכ הימניכשיה׳כקדאמכ ^"דחי /
 ה׳זכ ה״י םש ארחיל וליחדז זמיחדז
 ץקמל מונמ חולשמ מ!צמ םייקל אב יננה • סילכ אדוחיב
 .חא
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 .רפ הלפתו תדועס
 םימשב /יזרזאתל ויהי /יממהו ןקלע םיקמכ השדזשמא־
 והערל תונמל ויהי ס׳חלו ס״ידש תטלכ ר׳זרד ל׳זמ שאל
 הילא סג וילא הבורקה ותוחאלו 'וב רשיה דע רוכבה ןכה
 רע והער3 סחלשמ איהו המדאפמ /ירדהב ;יונמל וי?"
 המלאה .חידה זיזמ ונילע זשיפ םיכלמ ינכ וכ3ז הכ רמיה
 ,תארי ןמש ;יא תאדי3י ס3שכב3ב ןדכזע3 ן״רכדיאהל

 4 'יכו ןוצרל ויהי ׳וכז 'ה םעונ יהיו /ייממידה
 /יונמ םיחלושה הווזמ זגש המכ הזחמ ןךקךמך
 סימויזאסזי ןימידקמה ש״כז סיריפ ברעכ "
 סצעכ ספא השענ א3 זז הוצמכ םישענה םירואה טפשמש
 'ירופה סויכ והעד דיל מזאכו 0ח3וש סא מ'מי סיר פה ימ♦

 יזהר ז ןימ יפא מ>נמחולשמכ ב׳ג בייח לבאהו ךת ריפס
 ןרמ יפ לע אוה ןכזהלבק ידכדמ הזצמז׳יסיהפכש ירבד

 ־ ♦עדונכ אכאד דלג סיס םירבדלש

 םירופ תרועס
4 ^ • 

 ׳ סירזפ/ידועס תוצמ םויה מכוח תוצמ בויחמ "]ןז/
 התנקה לחאל םידופ תדועס תישעל םיגהונהו "
 לודג שזיה דועב החנה /׳לפמ ללפמהל םהל התואי׳
 סמדיעס בזדהיהמש ןפואב םימיה לככ תילטבו ןיליפמכז
 דקיעו בדעל דימס דועסל םיבר וגש רשאכ אלו סויכ
 הדועס הכד רמאד מדכ אל לשא • הלילב מישענ הדועסה
 אכיא הבר העטו זמכזח ידי אצי אל הלילב הלכאש סיריפ
 ןכלו האליע שדק דוסי אוה הב אצמנה רואה ס אמלימל
 א׳ה סא ןכא םזי מדמ אוה הז יכ יפל סזיכ מ1יהל ךירצ
 /ידמ סימש מיכלמל חכשה /יא ן/יזנ אצמנ הלילב מישענ
 ק׳ירצה 'ס יכ ינפמ איה חכשה יכ ינפמ איה אלו הליל
 מיקיכאז הלילכ האשע סא ףא ךכיפלו רקיע הזי הברקב
 אכרד אכשיל עממשמ יכהו םילכ אלו השע אל חגנ כ
 אל הלילכ האשעש סירופמ־תעס הלילש ןושלב רהאקד
 הליל ןיעכ האשעש סילופ מד>עס םישרפמ שי ח״י אצ►
 םיממכ םיכלוהל בוס גהנמ ןכלו 'יכו ודגנכ הקובא ןיאש
 'יאכשכ מכשה /ידועס ןיעכ ןחלושה לע הרזנמה קיל רהל
 חמשל הפי דנה רוא יכ החנמה רחאל םנחלוש לעבשיל
 דנכ המינמ סגו בלכ הזיונמי מסזילמה ףיסימז בלה מא
 ןכו הגיקב קידצה ה האליע ש׳דק /יחשמ ןמש רזא ןממד
 בויח ידעלבמש ה׳מרה במכו ה׳הלז יר מ א״א גהנמ היה
 ויבורק ןייזיש 1!דשי שיא לכ ךירצ והערל שיא חינמ חולשמ
 ךכ ןיממ לשא סילופ מדיעס סהמכ /יושעל ויג-דזיתז
 א׳א דימלגו ידיחי בשישכ יכ היצמ לש החמשה הברממ
 בומכה 'יפכ לז י׳של ש״מכו יוארכ סנה םסרפלו חומשל
 סע הז סימישז ןילכזאו דחי 'יפסאממש החפשמי החפשמ

 :סנה סכרפל הז ־

 ף׳סאיי א בכ טש קלח

 סיזילא ינפל וצלעי וחמשי דלח לכ וילא ףוסאיו
 סמרזעס ינפל הלימה מחתשכ ושישי י
 דחי חעויז סרומ זז הרזא הרזא המיה םידוהיל ש״הכ
 י י *■ י • הז רדסכ /יגהל
 רשא מא ליכז משרפז ׳וכז קלמע אבי הרות

 • סז קלמע ןל השע
 * ופוס דע 'יבז הידבוע ןוזח ׳א הידבוע 0יאי3<3

 ןמיסו ׳וכז דחל ן י ג ש 'ז 'יס םילה/י
 ב׳חאז ד״כקו א׳כק'יסו'ל'יסוב׳כ

 ' •הלגמ תכסמב
 אוהה ח׳מ כ'ע ר״פק ףד הזצמ /ישרפ רה101

 ךלמה טפל תעכנ ןמהו דע'וכז ריעש
 ש׳ר ל״א ב׳ע ט׳סק ףד ךל חלש משדפבז " ׳וכז הכלמהו
 /ישרפ שירכו • ארחכ ןזמיקי והאהמד דע ׳וכז אנעדי יארו

 ףדבו • ןמא אל יחאל ירזנכי דע ףסכ 'ק ז/מא זשגעי אצמ
 זירחאז .'ה םאנ ןדידזא םשמ דע'וכז ס׳ר חמפ ב״ע א*פ־>

 • רמאל חסד חלצי םינושש לוקכ ןח היהי זל

 אמיחח/ימילש אמיכמיהמד א/ירועס יקתא
 אמדועס אה אד אשידק אכלמד י
 רדסי בושו • אמיאו אכאד ןיחמ הל ןיימאד אמינזיטתד
 רטונ מ • ונחליש לע בשי וילע הכ1סה 'ה דיכ ונחלוש /יא
 ןחלשה טעל ושאר לע העושי עבוכו רדהו דובככ
 וימפשב אשכיז חמכ 'דערכ הליג שבלי 'ה טפל לשא

 • הז תסינכ'וז הדועס הצווכ יטלפ :

 זמיחדז זליחדב'הימניכשז ה״בקד אמש א*ך/ו**ל
 סשכ סילש אדזחיב ה׳ט ת״י סש אדחיל
 החמשו המשמ /יוצמ םייקל סיאכ ונחנא הנה ♦ לאדשי לכ
 מיכרג מרואמל ויהו • ןוילע סיקמב השלוש /יא ןקמל םזיה
 מיימיא הליכאה משחקכז מיכלמ ידהב ס״חדזס״ידש
 היבא תיב חכש האליע ש״דק /ידדה הל חקמ ה*י ל׳כא
 לכעמ תל זיקמ ה'" /י׳ש מיי/י!א ה׳ימשה משחקבו
 הכמל היה ימסאל /ידכ הי/ישהו • המיא מ יכ חכש ד״הנה

 ברכ קותמ אצי זע ס1 הכ זרמ הב זטהדמכ רב גמ םילייחו
 ׳יביע היסנו ןיי העכשנז זנלךסיימיכאכ ש׳דקה דוסי דסח
 ב״עד ן׳ידוי׳זןשמכ מילכשל אלו סוסכל חק*י ןיי היהז
 המשמכ ן'יי רפסמל םילועה הנוכמו אבס לארשיד ג׳ס
 ונינפ לע סמארי היאמ יסעכו הגשנ אל ןעמל ןייה
 אממיל׳ע אתינורטמל הדועש לקלקתיו אטחנ ימלכל

 * ׳יכו ןוצרל ויהי 'וכז ונילע טיהלא 'ה סעמ יהיו אמליפש
 ימליצאכ יל ימימב שדקתי זמרימע רחא
 ידכמ רמזי מי/ישל1 לוכאל ןייה ה/ישחכז
 םיטושכ דמה לע וזירפי אלו ססובי דע הה ריעיש ותוליגר
 ןתמאנל סכרקב 1שא ףוספסאה סהכ ןחפי ןפ ולקלקש
 הדועסכ םהילעמ םימס • תטלמ ליע קורפלו הרושה

 איצוהלו 21 1 - .־



 םייובג ימס ■רסיח ^יהעי-י קי*
 ו*ל*ל0-הךת 3שתדכ^רש^יילאה^ל-רבראיצו.ךל/

 לישמהי ץיקל ספידבו ןתפל ןטבת׳י.־¥>ק*ש סהל היכ׳ ןס
 ןזי?ן*י _מי -***יסמל • םהל 5ייוא ת$כ6מל לבאמהיהסשחל
 דע הלעי דא םידאה תלןניפ •*כ הער םחורל ולמג יב
 אל ןפו אתינ׳לענפד;הריגיס לקלקליסויה תשזיקתיזןשהל
 ז עקתא חסונ ויבלנ״ן״ב תןפםוטל זיקי וחורכ לשומו • השעי
 !סיתפספאמכ רסא לבונה הלפתה תפסי זזבו-אתלטט
 הארי אוה הפיה שפנ 3עכ סא ןכבו ותדועס רדה ינפ3
 זיזילזש *לע ־׳?ימעל *ארלעה׳לעי^ל אר0נ>♦באב׳-דערו
 סתילקלקע סיסעה ןרד -וינפי אלו סיהלאת״נפל ךאלמכ
 בייח סהל רימאכ הנעלןסודת יקזגפ לע תטסות יקספב
 ^ע החס י3ךיכ עיבשהל -דע ♦גוא״דוגביקמגל׳סינא
 םיבנע ידיש לוקל ןיאה .עקפתי ;תזציח ילב •שארב,•ןייה
 :ייסב .תיאצוי םהמ־־עיחמהיתיםנו םתעילב .תממ אצמה
 תתל ־סחיאיקו 5נמעת תא ינפיו םהירחא רי&ב^בשמני
 •רבג.לכלעז תולמשתע״לח וייהי־סליכל♦ תמואוהיגפלע
 ומירעי תגלועי ©ש ול םישנ! ©*שנל ייה זי&א ילכ היהי

 אל 'היאור ץו3א דע זימה :סב •םירבגה ׳ךנבכ ורכנתיו
 זפליו הפאל שיא ןמ ץהבהל ©יפי אלו ו״מ♦ אלו ס וכיב י
 .תונע לוק סאטכ סלוק פמ8בי תולוא0כוסיפות>ס;גל
 ♦אפהייסרכו תיו׳יחכ .תעמשו תוליגכסיפמגו׳יפיכיחכ
 יתש לכסה ןילת טת יבשכ ונש• ןימ הלא :סגליתיהז
 יזרא ןיב ץחב ה-*/*לכל ,בויח "דימ ח היבנשא -דעירכשוי

 ןמבה ■ירפ רגס םיקיסמ סהלפא-דעיבדלמ ךזרנל ןתה
 אל״ביז דע לבוה ןמתתססא קי׳מכ םוקמ ילכ האונ איק
 אלי 1דעיאללשא1־5רממ א3לרצא0*קוחה3אכןא/>י*ימכ

 :כממ ולמסי
 ♦דחתסמסייהיהי-ויזבהםהילפ־ההאסהל !רי!א
 סילקלזקקסיגהבחל-סילגיהץיאלסז 'הלן!מ
 ב**תןלאתי5יתא'*־כתטלה-סילתילית -ריתעהלו הלאכ
 *לעה׳דכ תיפולח תיכלהו*ע*>איקוי ןנ>*ק©בל.שוניא
 ♦דיכש עכמ־יגת:רבוחבםעתה.סימנימזרז 'הףא ןורמ
 תידה דאיתצילפב .־סלאהסידיפחדייב-ידיסה טפשמכ
 ^־סייגעיי ויתפש *לצ^אשי סתמשי-דימלתה •ימכח ירבד
 'ץץ/יעהסיעו-ןרנ״יש-״מיב עץא־ןשח לבה לאזתיכ״ק
 הדי/י לפתלתנכ-תיזכהל סידיתע סב-הגזש לבו '־סיפדהש
 *חבז'1ת ךסב ♦עזאפעימאל םהילע קסתחנוחהרותהי
 וא הלמ רס ׳תילקו -איההעלה-יטח •לאלפסבטישאל
 לע *תסגיהס תעצה פולח *יאת ייחפח .ןשח •י/ירוש
 הזחב ♦לגכ• רשא ־ררילזצי ןזע ■תלאעת תייה ־גזה לוליח
 יכ הדזקמסזילתגעי המאיההשפיההסעחה ץנהו ©דנב
 ארק/יב תוחנאי-תטלהלס-סילת ילתב ■ייצפחב חס ףכא

 לאיס״עמשקמפבו 'משש*ניאע*ימויחאלפא#להשע!#
 ןכ לכ ס קדקד אל :לעי דצו♦ לס !דוח♦ רקיע אוגי רשא
 תבינגל השע רשאכ ׳כלהקתמלעתו •ןיתןנמכ*פשמכ

 • רגמדפתיבתאז-הודרכש^וע ־

 *תמבל ת*נ*א-בייחסרמאמעיא וליכשי 1מכת ^71
 םממ ׳?תיהגל :םעא ־ זיכ־תמהל ודמא -אלו ׳ןכי
 ♦יגפל היה לשא זעעמ>־1תןליגר ♦רכמדתחתעחאעלעכ
 ץאיתתשמ ךיתת ןשייי־םסח ןלמתדיכ עיתס*לח.קי
 דזלאןיכץחכזהל •ליבשעדיאל ־פיתאלחיית1ומאל>©*נ
 'יהיקת^שעמ־המפיסימפחל וניצתםאו יעדרחךירסל ןתה

 עכזסר5א'ינושארה'1תבמלחכה^יימתומ המסקל איהזיכ
 סתטלת םרצי די תלוא׳יכקילע ידיסייונסידפק ןמזפצ
 *לאסיגתזפ ףא תזתתש ע?בןש ־ינ*ח3כ תטדלתתאי םהל
 *אולה• ?שיע ןייה דמדהזסיטנדמסבהזיהי׳לע יס זתיאד
 4 בר♦ חל׳ריפמבז הדתב־׳תכלהפ ׳תלנאשס !תתשה תויהב
 אלו תוריהיה תירהמאפב !תיתשיאלו מ״די אלזיעסש
 ץוח סתאע יה .סלו ׳:הדעי לס ת׳לכאלש רבד חרעי
 ןיאמ סהילעת םיחש ארומ ליע קורפל םילולע הרושהמ
 ינימל תוריש ינימ לטא .םגילכאמרזתאל .אלו םינפל תינפ
 ךרכל ןוזחה תמכ גיידה ♦זעב-חסיו הכרכ יתלכ םידומ
 םארכ םירגרג 'ג לא םינש 'עד אלב סג בלו בל אלכ התא
 ♦זיכסיוהטמל ׳" הלעמל 'אף״לגחפ*אלאתיהי יאל^רדיא
 לע חםונ'פשבה0על0או*תאלגמי.ןדג־ת* הוזעייכוהלס
 'ירה לשא תיכרע לש<ש״ק:תוצח -דימה ןמחאסז * םיסנה

 .התנא טילשה ■סביקב־םשא סגיי סינתפ־שאדתסת^זכס

 הנטק השלפ .♦ליפא ןיטלסכיקב ןיאתח לכוסמג ירתא
 ׳ולקכ הלפת יהת םשו־.ו הליפתה לאס-לעסטו ץליע/סש
 חב ןשמ וה עגושמ !•הל:בכימה לפזהזדק ׳מזחימ■ שאד
 'ה תד ובעת ידה^למל םדימ תא♦ סקב־לגדבדס עקתשי
 סא בל חור לע .הלעיו ןכתי •אלנחלכק׳״רזממ ז>0זי לע
 'לילח יתהב םהלכ&מנ אעזיה •>הל1לןללקל לבדסקתיש

 .לבס״קל תילגל ♦וסגהנ ס *כ םייטס־ימי םצגס םג סמי
 'סיפ ןתאב לבקמה •קלס לדיי ןיאזןוצ־מזהבהאכדנ׳ל
 ליג לא םתקדגי ה *רבע ־תלחכ ־תיחשנ ׳©ןיק יתיאבז

 -ם!ל4גה \י ♦גס/ילא יעיר? יתא©תא ־הלא.לכ.לע יכ-סיזיביכ
 רשא הער הלוחל םככל ותיש םיעיתעת ?ישעקהמה לבה

 םיניתנ םיניתנ ס:צמנ> סייווש סדקתמע ןיאה לעתיהכ
 'הילע ךפהנ "םדוק םיפיתס! ׳ימד ס״עעס קכ ה/יה

 תילכו תוא© םיניעו םיערו סיבר-.ם*ק*המכ הז ת׳חשקל
 ־סיקמה 'לצ בל ותיסת •אל *זרמו ;תאלמ• ץק י־תי רכ

 המיק• םימי ירימ ׳יפא סיקיענמ־םיבהממ יימ לע ה׳כ
 חפיתהלהפלחה לק וילא לק1ללןקהזון>0ס יעט רתייע

 ול המו-סהטא ןחלוש לעמ י לגש סיגבל יא רתאל קמ לע
 לע*ח םדא ןנואתי הנמ ס׳אץקלזמב תאהלמסכאל
 ,שפנה תאגסטרקקה סירבדההלא ןזדכמימחעש םאל
 התממ.תיצמ בייח ילול א יכ ימיל טל בישי ת-׳דוהפיה
 ונל התואי הלזרגהתבגכ ♦שפאדנילע 1לזטה לסא החססי
 רשא םיקיה הלא ברקב םיתזבא־יסלא ׳ה לא קעצנ םיננש



 ופ לאח#יז יע םמ׳ למ מחדועתשז• 1 קרפ
 י£*׳ רהממו דמהדסעפה תיצ־לע לארפל זיה סיסכ ימי
 תינחדיכשהסהליעל׳היה: אלש הת םימי ןיזמל ׳הרמז ע

 אב יכתחהל• ןפא הלילת הלב ממזח ףא&קק סא לא
 זתעזסיב 'חמשנו הליבכ בזטכ׳היס הבוט םייב ונילא יוויצה
 'סרלועיעלז השע דשא "תיאלפע ""ע ׳ז^ ללהז ןודוהי ,
 םינשכו ס3וע ימיכועשפה תזדכ לעושתליאיבלע-יינבל
 קדצי'ןיידמ:רתסאו יכרדמ תטזכתזאלשנ יתיר• תזיממדק !
 םימה ק״א קספכ וזןמג־תיליאנמ יכיודיגהיסימכס רשא
 "הלואכי קשה ןיזא• ידי־לסזהתית סססמתלואניהתתש
 ידי לעדכורסא הל׳אע יכדימרתק״א ידילעישירזסזיא
 לב ןלמל 'ההיסזידש^יכ^יכסלעיןןיע^קישרי־יהי׳לו

 • ר^זמ&מקא׳״סהיהי סקכןיראזי לפ-
3X101 ןיכייח ש"* תוכלהמ י׳ב <ץשנ ס׳כקדה 
 חריש־ סילגרפ סידשוש דימעה) ד׳נ
 יימתודהנז*לעוםשדדבכו: /יממ םישש סמי ןיפכסמי
 "י>)אזפ^םישמ0ישפא 0ש^יגיש^)יכאלומק׳/י> אליג•
 סר׳עמ*' אלש ׳רכסגמ לכל קוי יקדכ ויחת ןכוי הריבע
 איג*־המש> ןייב סשמי א)׳ ההסזלי׳הייתמ םיפסו• םישנא
 לה זירפה) 3 שימ םהילע לאיעי *עירי־ • הריגמ ידי)
 לט סאל הרצל תרהזא םידקהל םירינב• ימי ינפ)רבדה
 תלעמו• הרישה ןמאצי׳ה 3כ)ע סדסיא יגימ׳לככר־בדה
 'סב בתכ /־מ באסאי לאימפ •/המכ ריסחה סכחזי
 יאבה תחא ההגה ידכרכ סרמנצנ סימ* )כ כינירכזה
 'ינהסש המ ל'ו ןמימ יי׳ריקמ םשב ו׳צרת'א ףיס ה׳א ן הב
 י)נ הפאו ה שא תלמש שבול רבג♦ ס׳ייפנ קג״סרב שט)3 1
 החמש) א3א םינזוכמ ן יאש רמאמ יברכ ר ©יא ץא רבג
 ׳יגאמחה סרא■ דנ ןבז• ןמוד םיאלכ תשיבלב ןכואמלעכ
 יפאצז לאוה ליזגת א)0!0מ זדבןיא החמש ןלד הזמ הזי
 ׳יעה יבזע 'ז יכ )ע ןנזהכ א3ש יבד ושעי אלש דבלכו ךכ
 הריהיה (מ יוקג וא) רקעיש םה סיהיעתסידכדפיארסי
 ןדאה ימעבו אמ)עב החמשלאלא סיכזזכמ ןיאש תנעשכ
 ושעי א) רשא םישעמ♦ תסומ אל תוניט שי הנוט תילת
 יפא 'יאדומא הי םיאנתה )"ז׳ סיזיכחלוניארו ראבתיש ימנ
 ליח ןהו לבב רימתש ה יי/יה יבוגב עיגנ) סהב חב היה
 השעת 3אי נשב אשע תדמ 0♦ לשבתי תלדזג סי־תיג
 השע סיקב ת")תיצמ 3ע רסכ)יאסי א)פ יצרמ הגאדמ

 םהב אצמנ הגרהו תנשב םייב )'אשכ בלל רעישכ
 תישע) תע 0 ׳שמ ת״למ )ע םידבוע !יה סיקלזיי םיתע)♦

 םח)ןתיצה׳ושיה תא לוטיל מ הימ ירי)םיאב ז״ה אל ׳חל
 ןכ) הכירצ העשהשכז לדגקזיחבא3א)כחןוראתאב
 העש יבל סהי)ע 'ה תלמחב ןכ סג ס׳איבכה זשעפ ?הב

 )רוגל קהפימ בר הדיאל סאז סירבסב טושב אוהש זקכ
 ׳ויא סחכ אצי*:* ילא םייבמ י)דריתנ !תיאיקבי יתמכ*

 ראוכמ׳ברה היב יכ ובבלב וייזסהלי)ףארד הארנ רתה
 כ חק איה י להו ול בשו־ת תיכזש אלא דוע אלי אטתי אלפ
 רכש) 3 בכ

 םינפ סהל^ שי וליאכ םירפד יכ דספהה ןמ קוחרו ־יכבל
 'ינפ ולגי רוימל'ילא^תייחל׳אהלגכסיה סאו ןאכלו•,אכ)
 הלעמהו׳.ךמשב• ראבתיש ןריר-ןודצכופיאיש ימס ריעא)
 אלש■ הלקתהו סה'יכליהז׳יששעתמ אלממ רעסל׳ע םתוא
 'יגהמה ןיזמ)וידשד׳איצי שלש ראפי ׳כ־ ושכ־איה אלהאבת
 *ושל־כלונתיויסחס לע-׳בי־׳חמ ט ש חיטב)'ילא'רכדכ דמה
 אלא דוע אל-רבדה קעק- ןיאפ׳אחז<אד>שפ ןכי ןיאש קמ

 • לתהה 'יסיט׳נ 'תוארכ^היליע-ופסית^׳־אזהיל^זו׳חש
 וליכ אוה-סעס-אלב רתה אכדל סיאלכ תשיגל £3
 י1*כ אמלעב• גהנמ אלא !ב ןיאו ׳!שתכאצמנ-
 ׳יחרורז־רפד־או^ל-״ז םישטלה לבמביה ידפדמ האלמש

 '^תידז־גילכ סיאקכמ׳ויחפ םישודקה וציתמד לש ג הנתמ
 לשמ לתיי םהירבד)ןתא ישנמ וסרהי לכ)םהיתונקת לעי
 האינה סיקתל׳העשכ סאיב 'וריתאאלסקגעיסמ הרית
 'תמשביסיאלכ *65 שיב ללו%ח5אוה טישב רגד! .לתה)
 'תיילואימ1 זאןנבדדמ־ אה סאןיזמח) ן)יי א)םירובה
 ףשלעזד♦ אזח רפאל מ לע׳ שפחל לואפל ימצע חירטי אל)!
 3אוסו1 אבחלפאךלזתהז בורה לעשןפכ0גה>נה׳הארש

 ינמא לאישז• ראא דג לצא ךליה׳ חזו■ 1חא רגכ ונמיי
 ס*פ3?*אמו סתיא'ישגילי ןידה זמ לעןצז רחא ר-גנ'
 ןא סהמזרצתירבדזי 0!רי םיאלכ םהב אי ןלוכ)ן בחו םהב
 !העי שיא םילהאמה הביטח׳ ןיגנמספמאז •הריתה
 'י־גהמהס רחאמ זילתבישהל ונילע׳ ץא השק רבדהפ ע׳ב א
 בלה בתפ מימוי רקבה ד״כ רקפה• סמחמ לע חתיי־ק
 סייחבש םיבאזכ זיהפ והר׳דל ונייהד יל האדניה׳מת סכ

 גאסילאשל םירש ןיכ קוליח ןיא ןכ וגה5 אלש ייא לבא ןכ
 יצב)?לקהו ךרבתי > יצבר ה*ד •כ״ע^ק^ילהנפה
 רולכ)ינת בייחו ב״־בקס׳הי״י ריעב ח׳בכ־יח הדכש׳מ
 סאירי 'זצ ב״רהמי איבהש ןושלחספ ידבר קיתעהל׳ה
 ונקיתעא♦ 'וכ׳הסא לע רכב ילכ היהי אלדואל ןמעל
 םינומדקהמ ל ׳יג בכיכ ילדסאי ועמשיו וארי ילזאהצזרחאכ
 לע בלתתל שיו א״ב ברה ל״ת ׳לועכ יעבטו ימש אציי היה
 ח&אמליחשאל ש^ימ סחמגפ תינפל םיריבכ םיגהוצפ המ
 יונל 6רשעה סיכדכ ונרמאש וימ יפלו חח!* ץאו שיאל
 ביסה לבס תומיתח)ידב ן!יכתהל זי״רל רישא טישקלז
 וניאש ןויער ראאז.1תבזפתב יאובמב הז לע קנימ י״רה
 האדי רישיא וב ןיא סירש תיואמ םישמ אלא ןכ השוע -
 רעטצהל אלש ידצ ויזרעז ♦אשה תיב רעש תיבעחל
 ן 'לכעלו ימצעכ׳בתצמב וב ליצחו אלש ידנ ׳ אדמ׳ייאר יא
 ףאד אידהב ןיממ א׳דא ש׳מא המח ׳ייומד הזב זילבדד
 ןיפיעש המ לער אמלא׳רישיא 'ביא סלבו ןתח לצ׳יאתשמצ

 רעצה ןמ לצמ)ידב הסיעל המזי וניא היצמ תחמש םישמ
 תאמש)לבא ימא ן ינעב א״ארעצה ןמ לצפילדןידב ןפ♦
 'חמש ינומהברהכדשבאיב׳כסירובכ חומשל♦ הלבז ןתזי
 ׳רכצעכזיזיאל ?ליאש קפנ ן׳אז׳בלי אלד ןאל לע׳יכעי אלו
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 סיזענ ץקחכ םמצע ונקתי אל# ו קרפ
 ק בתיכ היה אלקכ־מ הד ;אי ר׳רהת ץיממ א״יה ירבד
 ףישחל םיריכב רתה ש יש ןזיבד קימ י׳רהת בעכ דוע
 םידגב תשיכל יוניש ;ינגל נ״ה לזג סושמ ־זב ןיאו לכאמה
 רן־עס ןידתיב׳קפהד ןנירזא אדו ן יתתבשברבד התרי?
 א3 םא הבכ לכ ד'בל םנימזהל ןיאדסינויתאה ובתכדכי

 סייליז ריכה יבוש יפ׳כ■ ריכה גה:מ יפכןגוהכ א3ש ושע
 לנא׳יגה יבוש חיקפהשהתב א3א רתה ן יאר'!םמ אמעט
 ^יזבמ תחמש םיש ק ריתהל דב םישב חכ ןא רוסיא רבדב
 ןכ םאו סהירכד" יא הרלגיה ןת רתא אוהש רבדב םירוכ
 ־שאל שיאקזשיאלהשאתסירזפכסויידגבסינשמשהמ
 אתיירואדמ׳ *א'ישקלו יזנלאטשסירבדביתיחדתהל ידכ
 טרב סיקס1פ םיקסזפה 3כי בקעי ןכ רזעילא יכדל

 :בקעי ןכ רזעילא
 ה׳הז םירכוס ירבדת רכש תיגכהד ק״תל
 ארקו ס'למ יתניעזילודנל השא םוקת ראש י
 ךליל) השא י־גב 'ם3ל שיא הנשי אלש אלא וניא שבלי א3ד
 התב סהירכדת ארזסיאאכיאםיקמ3כת •םישנהןיכ

 'עינ וניאש רכש הרבכהמ אוה ןכש -לכי שישקלו יונל אוהש
 ןישבל םגד דיכו ילג> רכינה רבדכ ש׳כס׳דמ רסא
 םשאהו םישנה ןיב שיאהךליש הומךשממ רוכו4נשכש
 םישכתש אוה רתייכ כדה רבדה רוכו ף ואינל םישנאה ן יב
 אלא י ?גב רתיל ונילכ.ןיאוסוריכיאלשישימעכ םהינפ
 ןידזמ !יהי לאי ןיגגוש מ היש ב&נזמ לארשיל םהל חנה
 ירוסיאב ףאו לאוש 'ת שיר :תכש .תכסמכ ןנירתאדב

 1שנאל'יהזיםומש ארי לכ לשא 'טי חנה ןנירמא אתיירואד
 '*רעב אל יאל 'ושיא לע חככיאלש וליקכ םיעמושל)יתיב

 דל!שכמ םירהל תכרב יילכ אבכייהלכי ןתח תחתשכ אל♦
 - ל׳כעדיע וגהני אל םינוגה אלסיגהנתו ונימע ןרדמ
 •חנה ןנירתא אתיירואד ארוסאכ ףא!לזש׳תב םוקמ לכמו
 אקוח אלא הז רתאנ אלש איה אתקיספ אתליע אל 'וכי
 לבא .כה״ןח יוניע תכסזת ןוגכ אשרדת !תאד חימב .
 ©ינכהלז׳וחתל ךירני אל ב !תכב שרופמ אוהש יביב

 ר,שיכה לכב םשכ שירכל׳ז ש׳אדה ש׳מכ ושרפיש דע
 -רושע-תתיבש המ א׳פ ףיסכל׳ז ה״ה בתכיןכול׳ז

 ךא'ער איההמ גהנתה לע תנקץילהלשי <ר״{י0
 לסטש אירר איההא ב׳כדלכ 'דקדימכמ
 תיחפה תיאי ןנוכרפז הב״בר ם1שמ סליכ תסכרקה לכב
 ינכמ י׳שר 'יפו התיה העשתיארוה ינשמי 'הל הליע ולעה

 ילטו ןמצעמ ןוראה איבהש ןהידי לכ הש:רש ספ
 ש״ע׳תיירואר אריסא 'יפא ןנירש סנהתיכהאתשאתלא

 .ןקתי אלש םרא רהז י ךכלה ו״כםיארי:סבן־ימת א׳רה ל׳מ
 תיייהלו ןקתל םיקמבבהנחכלכהיסישניניקתכומנע
 ■אלש םרא רהז ימ ןלטמ םזשנ ישובלממ דיקלח םה׳שטלמ
 *שטלמב ־םהב אצויכ .ןיאש שיאה *שטלמב ־שאי ןקתל

 רסא .קותש ךרדב 'טאו א.לעןרר ליפאתובללו הסע
 *פ.רש

 ימ יתיארש יפל ויא רכל עבק קב ביתכה קלח אל ירהש
 ישיבלתב השיאה סגו יארע ־שא ישיבלתב ןישכויש סרא
 הבדה-יניינככ סגו הלכי !תיחלש תאתשמב יארכ שאה

 -י :ל׳ככ ןס יתבתכ

 לארשי יעור םימכחה לע םילש ימ !ללה םי־יברו
 לושכמ םירהל םיברכ ןרסיא םסרפל
 ן ריקיא רמ ח ןיבת ןאכ 'גגשב סגה לכליכ םמג ךרדמ
 ■התכב ונקתג־ה רבכיכיתכ םכישארב םששאי םירבד לש
 עדימל ףדרמל הילתיא אניחדתחרהיזהןושלתיתף־מ
 אתיי אלו והיכוחב• סכתא !היא ואל יאו אתמ ידבוכ רתב
 לכ אלא ריתי אלי הירבחל ארבג קי ןדןתל אנא אני׳ר
 אתח ידבונ ת ימיע 'ישא אי׳ירלזקלע ןיילת אתמ ידב זע
 אמלע לע רכתא אכידד אתג־שבו והייבזחכ ספתא יהא
 זנכראה תכשד .ןיס קרפבו - ב״ע אתימדקב ןרתא !הא
 ארי םכח ול הככש רחה ילשאו -הזב תלוגמ תיחכזתב
 תיוצרפ לע ותבשב תבש ידימ ותרכ להקב חיכוהל סיהלא

 :ןשה לתל רסא םידעימכי םינתכ רתויבולארשיתיב וניחא
 'ריהזהל הלאה םי רעה .יתיב דאמ לידג רתיי רתויכ דעמ

 ר׳בז יכדרמ זנקתייכ ןכתי אל יכ .ןעידוהלו הלא לכ לע
 •אטתה׳זיהלז וניהלא 'ה יע תא יטעל החמשי התשמ תיצת

 ♦חיסבל םדא בייח אלא ורמא אלו הלולח רתהכס־ל השיגכ
 הו:מ לש החמשב שישתי לגת יכ הפיה ישפנה ם סק
 לכפהיש דכ םיתחרהתאריבגהלזםינידהםצוע ססבלז

 ־יבר רקיו רהוזכש׳מד׳ע קפלקרפל הכביו הללח ןו היראמ
 ־יראת לכ ןילא םידח ורכשי יתש םיג י5 ולכא רמא הדוא♦
 'תריכשמ אהד דסב טרבתאז והליכ ימסבתאד׳ללי!אבב"
 עינא בייח חתא הז יפלכו'טו אלכקינהתמאכלמד
 ןיהיש אלליו אככיד ןוהחאמ 'חסכל •אירופכ ית>'סכל
 עדי •אל 'תסהכש ןפאב אכלמי אתדוג־םמ ןינהכ
 ינושהו בהואה ןיב ןיחבי אלש זבררת ךירכל ןמה רורא ןיכ
 ער עגפ ןאו ןשש ןאו זתא ־םילשי י טא סג רשאכ
 להקב םישובכ ׳רבדב ללמי תאזב!תיאובו - זתד־ג־שס
 ךחב׳צווה דטכלע יסוח יעח אס יחא אוב רתאל יתדע

 המ רשא םיתחת םימע רבדיו ונלתידיקנ ןתמה לאה אוה•
 ־סיכ •הריש •אלמ וניפ ולאו זנזלע *הולטכנתלכ הל בישכ
 ללהלחרזהל •יקיפסת ינא ןא'יקר ייבחרמכבש ינית!תפסי

 -םיסנה תיככי יביר בח !םיפלא טלאטלאק 'א לע
 -תושעל !תימאו ורסח ךרבתי •אוהאילפה ישאןקרועהו
 לומגהו הזהןמזכז הלאה סימיב׳תויבוסיתיהרתיב ונתא■
 למלמג לשא הקזסה לכ רחא ונתאתה׳ב 'וקתה הוקי הזה
 הברה קיה התשמב הכזטתיחת-הכרםלשנולי׳תגנ ט
 האוצ •איק המהבה ןמ סראה רתימז־המהבב ןננכתט־לו

 ־םיצירע תיגחל הלילח ושג יאל רשא־םישכתו־סוקמ !לכ
 לכמ לוע קחפלסנוק תא ךיתת ןיצחכמי ןישידקמה

 ׳*סהירברד השע לע סיאונ



 1ךזבו

 ה יאריל הדועסה רדס ו קרפ
 ר הזל] ךירצ םת לכב הצנעמה לב ושע
 ח*רו ש*ין עיעבשכ תכ לכאיש םימיבש
 ינפת לכבעהל 'יאבה סיחד םירבד אלא 3כאי א3ש םירוכז
 ם סושה ,םירבדהמ 'יפאו סיג מ יליחעלחע עסו ילכש יב
 עיברבעירתש ש'ק לטבת א:תני ה3זיי ןפ זנסב אלמי א3
 זי:מ איהש. סטרב-השחק ןכו הרעה ןמ ע׳מ איהש
 3שבנ ןכו ימא 'פ רהזזכ ש׳תכ לארשי ינב ךועב יעשרקנו
 הרשבב ב׳הבב םיללפעמ השת רכד3 םינתכ ויריבחס
 אב א3 'א ס;יזפ״הב3 אב3 3יגרהו סהמע הנמנ וניא אוהו
 שק״פש ע ביע ת׳מר םילשת ינא סגו ו׳לע לאיש הב״קה
 'ג םה 'זכעהללכויאל ןורסחש רתזזזמ עזי שרדמכ 'יפש
 'די 'מ או רזותץ׳שז ת*ערס>3שע3 ש״קב םירסחהעוכיע
 םע א3ש ש'ןי אר:קהו ת׳מר םילשהל יריעמאסכיהלא
 א1 ןורסחו רמאנ יילגייוירביאח״מרסילשמזנארובצה
 הייעה ןתפ׳מ א׳השע״עת לטכעיסג ע!כמה3 לכ;י
 'כתהו סרד ף3סע סרא עלאחתאכ עולכס ינפת 3כהו
 רתא ךתמי א3וחצי וישבוכ רטנ היהיו ושארב ויניע
 רהוהל שי'ירפוס רבדת הריבשהש םירופכ טרפב יעואע
 ךרדכ !ירביאו זשארדבכיש׳ברה ןייו רכש ונשב א3תי א3ש
 ז׳רתאלש ם :יב ע״עליטט ידיל אכייה3חיו׳זאירבה ישולמ
 עאזה׳תפסתה העשפ רשאכ ריבצה םע א3ש 33פעה3 ;א
 יעביע3ד טבמכ! עובש 'רדע ןשייל םממ ינבתעב־יכ
 השב ןחכשא א3י ןכ רזג ימ ןכ היצית ןי3ענכןה עזיסנכ
 דימע אהי וחורכ 3שזמי הריעה ןמ השע החוד םהירבדד
 עא ייעזנועכ 'יעכה ■ המכ חכשי א3וןירהןת אריו דרח

 ינפל ׳א םוי בוש החמשה ימט ףא םייקל ךירצו ארובה
 התכ ע־תי התמשה יתי ברקבש ערוי היה סאש ךעעיזי
 ט״גמ המכו הרזעב עורק3סיכשמ היהו דרחו ארי היה
 השביש ךירצ ןכיתגונבערתא ךשתנהיהאלז השוע היה
 'זריהז ךירצו • החתשה ימיכ עיוערשא עא ןקע3 יימי 3ב

 רחא ךש קיל •אוה בחק ט םהה םיתיה ברקב רעו יכ 3 חנ
 שיהד זרזס3 בזשייעלבל רהזיש יהעפי !הרציו ויגונעע
 הסכל עריאש לסכ 1ע3׳אב הכש 3׳סכדאיק 3ע בש ב3בכ
 ם •כ3!ה3 ב וט גהנתו •ה יעשי ה3יכא עמחמ םר זם3 ורו חש
 עבשה םוי הרובס ןמוכ זז תדובס םישוע עויה3 םיתעב

 עא סיב ישעו עודובס ראשמ טבמ דוע םעדובס םיכשזתי
 עזחבשזעז עחישכ ךרבעיועראפעסש3סי33המוםכ3
 םיכרכמ בושו םעט יכבלו םהינבל סכההשבמ רופיסבו
 סוש ילב בראתה ן יבמ םיריכזמוהרשי הנוטב םנוזמ 3ע
 ןמז 'יגהבוטבמ םשאר עא ות וכיו •ן־ראהעכרבכ קופן־פ
 ןכ ותפי םיתשבש סהיבא3 םב3 עא וננטי ןכ ומכ החנמה
 היה ןכו רבד חרבי אלו היזמו הביט הנווכב ע״ברבכ
 םגהנמב זבפ1עהו סיגעאהסינזשארהםיריסתגהנמ
 רשא רכשהמ יאדת רעת הברה רכש3 בחקל זשעליבע
 הושעי רקסה רוא דע לשא ןיי יאב1ס םע ףעעשהב היה

 זג
 ןמ קוחרו םיביס א3 רשא סעו3י3גיכו םכרדב העוא ואמטו

 ;שנעי א3 סנסב דספהה

 עבש עדוגסןמזבהע>שבלילרשפאיא רשאו
 זיניעזיהי החנתה רחא הע.א השועו ט׳ד
 עעד אהיש עיברב ע3פע ינפ3 עיעשכ רה!ה3 שארכ
 הענובב'יברב'3פע 33פעה3 03 עא ןיסל קלע עבשי׳מ
 יואר ז״טו ר'ס ה 3 גמה ןיר קש עוקפ סחה עזריבבו

 א31רבד חרבי א3י הרשי הניכב העזרן־ל רעתברהוהל
 לקלקתהל םיבחק יכ הרוגסה רתג רתא דע ה וחיני
 שאר עזלקב הערימא היהע ןפ זא הזתכשיו ןייה העשמב
 'יכרב רתא בושז׳כרב אשי הבז ד!קה 3כךכיפ3זןכ ׳רתא
 תעועזא רפיסב ה3יג רתא ה3יג יעט ינכ םע לע 3ינ

 לדגה ימש הזכ יכאוה ארונ יכ׳ה׳שגע׳רבעי מעזא3פנז
 כ׳הבל 'יפשהל׳בפב׳בפכולחסי ןשיכזשז 311 ב לדג/ןג
 ומכ עייראד במש 'ירק ׳יבצה םע עלפע׳לפעהל

 ראבעכש .
 העישפל גהונה ׳יפא 'וה םייב ד״י לו־שכו
 אהי 'ז םייב פ״כע התנתה רתא דמע ־
 א3ש עבשה דטכ ינפת עירחשב העזשב3 רבשנו זירז
 הרובסה בזר עויה3 ךירד לאזהשעבש עד יבס 3ק3ק3
 ן־ןי אהיו עבש עדזבס ע3יכא3 הזאע ולראשי אל סוט
 יבשוילו גיהנל טאר ןכו שדן־ה ברעיש דסב זז ןיאו סועכ
 ש׳בב עינת יי1לשמו הל-דקה ארקי היפגאו םילשורי
 ןיזת עברב ינפלו • לזח״בלדה ש׳מכ עבשב זדבסהז
 ח* צ ןתיס רמזת השודק המיבנב ורמאי סירס ע־הב סכ
 זל הפמוה השע עיאלפנ ט שדח ריש הל וריש.ר>מזע

 י ♦ ושדק •בורח םמי • •

 זר־רע חלגמה רואיכ
 רעוודוהמךלומהשזרושחאאזהשודושחא׳מיב
 עבסמב י העדה האעז םירשעו בבש שוכ
 לש ויחא יול ׳ררמא שזרישתא ימט יהיו ןושאר ןמע הליגמ

 ארקנש בשרה רצנדכטנלש ייחא שאר לש וליג קבז שאר
 שאר לש וליג ןבואכהד ח אשיר אוהענא רמאנש שאר
 ברה רצנדכיבנ םהל ׳א לק םהינש ולזמ ןב י׳שר ׳יע
 ןכזבירחהל שקבא והו בירחה רכנרכטבגזדהל שקבאזהז
 ׳רטש םעכ יעסלתעלתעב שח שחאעסלתבי רמא אבי

 3 ש םהינפ ורחשוהש יתא לאיתשו־סלשיריז הריהי יבשוי לע

 ןישלמ שרד שזרושתאש שחיפ הרדק זצישכ !יתיב לארשי
 ןנחוי'ר שארל חא דמא ירכדה לכש רמאאנינת ׳רעחחש
 שידלשחא ךלמה םשיי יתאנש קשר ;ימיכ ושבנ לכהשרמא
 דמש והיינכ אבא יאמ קדקדל שיו כ״ע ץראה לב שמ
 ירבל ולא ולאו יג ילפ אלו אדח^רמא למז אדת רמא

 •סייחסיהלא



 היזע זזממדומי קדס
 יידאהמ ׳א■ הומקכ■ סורקא• יכד• לב םיוק
 עדונ הנה לי1 ז תיפילקה םחרב ראיב© סיהלו י
 'ז׳שאר־׳גהזכע <ל^6ד>1ץינ 'ישוצרס השזסי׳פזעאיב
 'תלזיתכד ק ןזקתתיתלב זדאמ׳בילקד יא^זאזךייא םהש
 םע קקיתי המעב ־טלס םסב העלקרתול׳צארןדזילכא
 םע היתזריפס׳יב סנקגיפ אבקמ יכ םנוקיתב םיוס סנדיס

 'ילקד• ריגמס סאמי רסמ ןוקית אזהיזיבםתחוא׳י
 *יתב■ קד וכי ק6 םס׳זיפחחהלבא זיתחיפסרסעב׳נקתנם
 ׳ול♦ גאד 'עילקההגבוזלסםיעבתיששפתחהידבל תזייא׳י
 א־״אכ ףא הלזכיןקמתהלסרא יספב ףוקב תזומסל התמ
 א׳אכ ם© דע• תילמל סתמי םזדקס ׳יצא תמגודב הליר
 סמזלץמ 000 וזס סזקיתל עפ&כשמ ןיפסהלז הטדקד
 םמא־קפסהל׳זניחםסכקיםגזיסא׳עסז קדדסס הו לא!
 יכ•'המאכ ךד ׳רוא םסח■ ןלסאיאל׳יצאדא׳אסתייפסה
 ךיראב סג אמטה תולינאב ן יקיתב ותוא הלע► <ח םא
 ׳ה םאנ ךדירזאסשמ ןסליסלזעהכרחנ היה היליד יאז׳אז
 יתדמ מ הלעא פ לעלסזשררהנסזל׳וייראה ןופל ב■"■• .
 תעב ׳עה הז רקאס דצנדכמב אוהמ ןוילעל המדא גני .
 איהש ב׳ע יפימ לע תולעל הצחהיהזפ׳כהכידחכס
 הלעמל איה ב׳ע יתיסכז הליבחב אוה ביעספס׳לפד אזד
 תקיל ידב םסל תולעל הגמ קיהאזהזא׳אאוהפגתמ
 ןיילעל הלימ■ ס׳ה׳ש ׳דכ הסחקד א״אמ תייעסס םתוא
 ׳ינאר ןוקיתב זפצעןקתל ססחתיהזהסחקרא׳אאזהס
 ךידא אוהמ רסנב היבגת םאהיכה ולבישהזאזסידקפ
 לעסיק ריעי יסכב ׳סאה לב לע■ ףקיהה יסג ארקנש
 לכס-׳מז המבמ סהס ןבק סיס ׳בבס קב םאו ףחד♦ 1״לזי4
 סע ה׳יהאו ה״יזה כ*כ ו״ב׳יגב אוהש ב״גט קנ םהמ 'א
 'א לכז העבג ה״יהאו המכחב אזה ה״׳וה םשש הלמב
 יאז״איכ הניבב םכחו העכחבקה־דמבתיכחב הלולכ
 והזו ב״כ י״כ ארקנ ׳א לכ ןכלו ןיירש אדחכז ן יקפנ אד״כ

 א׳אב תילעל הצח התא סא ל״ד ןגק םי• םיבכיכ קב
 א׳א וזיב ןמצע ןקתל ׳־ס א״זאב יפא ?א׳יצאד 'ילקד
 הכקנתס ן׳פ סש׳ה םאנ ךרח זא םסמ הסידקח יאז׳או

 ל׳מק׳תטד ילוגעכ דיעוה אוה היזהו ם׳אס ארקנ ריעור
 ה״פא תולגכ זיתע׳יכאכ קקיתסהלןיאשן׳זזה ?ליפאפ
 קקיתה יתיא הלעי םא יכ ׳ה םאב שח הלשפ לכב זתיכלגוו
 ז״ססלועה ברחכ סיה סיליד א״ואז א׳אב םג אמסה ׳יצאב
 הדיח אכלמ רמ־םזכנ דבעדבסדדסלצהרמקיההמ
 דס אזה םלצה זתיא הכהסךיתפ קמאהיתפןיתס ןימא
 ׳פ לאקזחי תבכרמב ה״הלז ׳יראה איכפי ׳ינאד הנמ ׳ילק
 'רקש המ יכ ס׳יכ םלצ תדמ אזה הבכה סז יכ חה לח ג
 הפשכה לא׳סצמי ףוגאזה ♦כתעדי רבכסיפלאזהסלצ
 הז יכ הז ןכהו ססחקכש׳יזיזחס לס םלצה דיסכ סמ
 איבמש יזמ ביס ףסכ הזחה ןכו רזהמ בהו יסאי הגמ

 ערי היה רצמכובנ ל? א״ע׳ק ףד ן'ס ןזקית םינוקיתכ

 היליד אמליצ ריבגי יכהו גמ♦ כוונ תעדהקמא^יא יאמ
 בס בהר יד היסיר■ ר־׳פהערזבזטר אבליאעדיסתשאהכו
 ר׳נפי בזזמארסםמהוהאבהדעףסכ־ידיהזערדגיסזדת
 ןמ אהש סמעלז וינמו ויארמס לכא בס בסר ידימא
 ויפילקר ריעזד אבקזכ־תיסלמה םנקמ סשפ הטמל הזחס
 סימפ תסזיכ רצמי בושו ףסחהוי לורפה■ דצמ ער אוה סס
 תזליגארהגבד איארסב היה איה׳רצמכוכבהכהד• הטמל
 הלעמל תילעלייכ ול היה ם׳זקעס תיב בחססס תמ

 א׳אד ס־׳י לכבאל לכא בסד יר היופר'זמביזזוצד תאןקתלי
 היעור בהדיר םלצה 3י0עם והמ א׳אד בזנמלז ק׳זע קר
 איהש א׳אח דיעוה■ דגמ תדב ןימא• היתע קתעקמא
 תליכי־ולזמפאלו ןדיס ידהרסעעלזלכ־דזיאלבזקזידיםב
 לסמ דרי 910.זלימא׳ ךק רויא לבא א׳אד ז/>ס לס ןקתל
 סולסל סב ולהיס ןכלוד׳מראכארסאסאנדאליזהתק
 *יס תייפיסא בת םיסמחו סיתאמסהס ולבסל זעה למ
 אזהש 'עילקיר תיליצאה לבפאדס היזיאהשרתאק םלובכ
 היה־ איה*■ ינסח בהר יד אסיד ארקה ןבלו םהלש א׳אב
 תא״ל׳זו־׳פחת ע ׳ידוטו יפאמ זמכת&אה לב סאיב
 לסס ו• כ#ר תפסמ ♦קמ בהו םתאמ "ךדי דשאסמחתה
 רסאכס ירמזו ףססז-בםכהדידהיסידאמלנאזהדסאבס
 ׳יתכייזיהועס ימאפס ןת יו תסייכ־ךסכ י׳ז׳סזעדדז •הזזק
 ןכשמב אלז םדקמב אל ןאב ביתכ ןיא לודב לכא סויכ ח
 שדקמה תיב הבידססס העפיה• סירא מ לפקבש המל
 פאר ףוסב היה לבב תמלמשהזלכסהלוגיהללכי • ל׳כע
 ־דריףוסלסןיסלבפז זלפ ק^וה ןקתנוהלעמל הלעו הגכד

 ןפכ קאז׳עדסכ■ הרסה תיסמ תייא הימהפענז ותלחנמ
 ־ ט ךיראהל זמ׳קמ

 ם״ע םחיסחא אחקג היהש לזד ימאעל
 רצנדכימ לש חא אוהש שאר לש תחא
 הנהו • אכהרח אס״ר אס תנא דמאנש■ םאר ארקבש
 ןכלו הגו> תפילקר יא״זא ויה םה זתשא׳תשוזשחישחא
 תיגוסאר גה לועל *כ הזחא קשל אזהס שאר לס תתא ארקכ
 30םיערז םיחא םה י6 'יא ל״ר 'א רסיחבז הזחאב סכ
 30 ?ליג ןב ש״מזשאי 30 תחא ס״תא׳אדרתכ אוהש שאיק
 תכזזנה םהל דחא לוס םהינש ולזמןביישר שריפז שאר

 - לזמב ׳ולת לכה דוסב לזמ ארקכ תססאי'גה םלועלש
 3ע הסכמ אוה האליע לוקאיקכ אוה0 א״אד אנק׳ר םע
 *א׳זאל;ןזקדיהיהןסוה !תיאכז .רעס תירא ד וסכ יא׳^
 ןב סוזסתזא הסכמ היהו הגמ א״אר אנקידידילע הגת
 עדמ רככש 3״ד שאר לש !ליג ןב ימיל ןכתי זאאלזמ
 המכחהו ׳ אעיתב אחימ דוסכ דאמ ס יתכ אוה רתכהש

 רתככ קיקתלזקכןכלו רתככ סיתס אוהש הח הלגמ אה
 אזה המכחכ לבא -דאתתימלעהמ תוצימק ה לע הרומ
 ןב ס׳וז תזדתסנה תחיתפ לעהיסיאזהשמתפת־תקנ

 איה תזלינאד הגמ המכחכ אהש שחזפתא אוהש ו׳ליג
 *נ>ג



 חפ הידע הלמה דואייב ד קרפ
 איקנש יימד ^ב^^^ש©ד1^^רזהה־ןמ^זהש םהינפ דספזזיש ד*א לאמשו ימה אזהש^ל)©•״)^
 'הזמ* ן״ה יגאזהטיתכ 'זרסחדדחס חנחל/ייסס תשא לש ©יגפ /ידאק לבש ערוג ישאכ המק יל©כ לאדש׳ לס
 ךימיסרקןהזומח׳ןידת ־יעדהל1לסתתאלכמזרטג -אראדםירסחהמ אבאמ השודקל ׳ייע?

 יימד תייזנג זיפמח דמש ןדי ימאש זימהגזכה^ייסל לפ .תלאפ לב שודממא חקל-ידק תולגכ י*י^ך1ןן
 /תמל סיני איקש "־לססהסהש ךיהימרקש *ידג סה סנכיל תיכה אלו סגיקיתל ומצעל יאיוא !
 םיקנוי םליעל תנפזלקזיש זנייהדהתימ ארקבש '־?לקל ל'•ר דמב תיכטקה ריסב ריעזה היהואז ריע? ה ןיתב היאה
 תינטס ירישעש !ליפאזסידסזזתדנמאלזתזרטנהדצמ סיקכרהלאדשי ןבלי תיייכג סא יב ס ו*האלז אטיסרזד
 ?ידנ לבא םידסחה דדנ דלטילקה ע״בסיקמש םינמז סי תוריכבה תמחמ םהינפ ןב סג זיקמה אליעלי לארשיכ
 תבסהל פי תזהכנס לסאתטממ אלא הקסעהל ןא היה ןבלי •היעב ראבא דשאכ םידסחה םהב חיאהאלו
 ל׳זרש״מ יהוז ת<מלךחמטלקןהש*ז>םגרזנידכק*ל ז׳סדהלכשדמאחניגחיבדתחחשןזשלמפזרזשחאאיקפ
 לאזממו בי סכדעי זמזסגל׳נו זאקדפהליגמבמסנמ '■*תימה לכב תילגב וקלתסנש יחאמ לידישאדל תא דהא
 יוסא רהו םלועה ףיסכ !זכתסלזעהתלחתה זרוה רמא דח רסכ סאדאלב ןטק השענו אטיתרח דזהב ?א דאשני יימד
 ןכ שיכזממ לע ךלגקש ־םשכ■יעייק ׳ידדה יכג ססז ?דוה 'סנכנש יע״פח׳דיחיה לש הלאה הת׳או איה ןטק יכ כקעי !
 רמא יזמ סייזיםיהל׳ ידכד זלאונלתגלזכםלעיה לכב׳ךלזמ הלאה לקיע-מ׳מ השמל שמכדיעזד אבקט ־תסכ רזזיאב
 סהש ל׳נכ דיעזד סיזממהמאוהש דגל םדי תלייתבדדס ♦די לע תגמ תפילק ןיתל אבקונה ירוחאכ ץי״ל ססמ אצי
 הלעמ קי ז לעכ סלזע׳ארקעדיעמי יבסלזעה קלתתאיקנ יובאו יה 'יסזלב ישארל חא זדמאס סח הגזמ א׳דאד אמקית
 ליעזד אנקמה אשיש םלועה ןמכ :שמז תיחזד דז ־הטמו סאר התע ?ל ן יאש אליעלד לארשי תייתיא םהש י׳סארל
 רעו םלזעמ דמב ייסיה תתת־הריקריעזה ןמב איהש דמכ איקנ היהתולגה ןמזבש סא דילחזזמ'♦חומזי םהש
 שייבש־ העטה !ןייק ידדה דבב סלבו חזה דמא דחל םלוע ןיסל ייסיכ עגמלבהש רקא ןנחוי ׳דדבל ק״ז רזמב בקעי
 האליע דסשזימ ןק ןיירזד ןיצס׳כס׳כשסמסת׳כס '׳שנ םיסמהש הניסח ץיאה 'לע״סתסדזשחא ךלהה ססיז׳אנש
 יא״גא גז^יב זלש מיחאל״מש1תי0*יאסנהזסמחאמש איהש ןדאה ■דטעב ה^לאימ**.ןק-חקןלהיחש תי״כימאז
 ש״זז-ההכחגימשפ״סרסז זרוזסאיהש מוהסדקאןכל סיסזע קהש קקיתה לכש הניי השירקדתיליגאד/יטלמ
 ןיידש ׳אדחכ 'יקמנ ־אדחכא^א ־־חפב ימייק ידדה יבג השעמ .ישנאו סידיסחהז -ס• קי דנה סהשלנסזיתו שיחה
 איהש ולס סלזעהלככ ךלמךכ סטרזדוהלעךלמס םסכי ךותי ־א׳יאל *־״חנ .תראה סיביסמקי זזהו לכבכ זא זיהס

 האחוסי*ופממשש״זזול0זוזסדיעזהלס<קמ0ה3בכ הצח חית-אלהבידינכ ־ףזצדפדוסכהתיכבלידכ-אבקוכח
 ךלמףייסל) עבס לע ןלמ ז&זמבאזוסח עד רמא הנידמ ססחקד ׳נצזציגה/זותאסנמ מקיל*י1בלארשימ.סמ חקול

 -הלחמבש ׳אלה סנזסםת<ונ ולעןלס ןמסלו סידשע לע ימכ התיסשתעס 'זליצאראכקמזי (לקיתהדיקק ול י יהש
 '3:'כ םהש ?לש ב׳זיבס״סאזרועזד ׳זנסיחתה ׳זלעךלס סייגני לארשי ׳זויראהנ ןכלו היעב ןמקל ש •סכ ׳א ארוקב

 ראשנ ריעזה היה ןכלו'נש'ק •ןייש ולס'תככ כ'חא1 ז״חדאשנ האי :אל־סל־היהשדיילזלהפחקהסםילדלחמז
 ןזשל ת הכחמ םא ה״גיכ קיקל 'אבא לש׳אבאטיקדלד דמכ •ה״פזו עדונכ לארשי יאנשמסילפזדילס :
 שחזשחאךלמה תנמ ׳זמה־סדייכ •תלנסקה דסב ןיד הצרי ימיכ י״ה י״ו אוה הנזסה -שודעקא^ממ 1*1^
 1ס׳מיגש איה הנוטה הליבה ךשזסברסא ותוכלמ אסכ לע 'סלסי׳יפסהש׳גמדאו־״־א 'והש ש׳ודטחא לש׳יסיצ
 סכנ׳תפילקד המכח אוהש סזדמחא ךלמה תבשכ םהה יא/אסיבפס 1מסילי״ן חיה3ככ'גלגןתוכ הבההימי^רקכ
 העבהשיתשיהגנ תפי-לקדהעבאיהסיתסלמאמ־לע ותיאי'עו.סזמש0אד 'יפסס סיעיפפקויה-ה׳״אלקנ םהש
 גזמזהלהגנד יאזיאל חכ היהש ־הנתכה הןגפהד-אבכ ,ךמ יא׳לא ןזתכ םחשכלתסס א^תיעזדזמקנוי היהש עפשה ן
 םע בכש'קינה־איהש ת׳כככדיזיתלאתכשדיהזודלייכ תלמאד־הננמלגה׳והס ןככחיהמירר׳יהחחדזכ {אוהו
 אדקכש ■ איאד הפאוהש הריבה ןשישכ דשאהלש׳רטרה ראשגןכייתלנתריעזהךזתלסלאהעמילקיימ־הית אלי ;
 סיתזסה ןיב הנשישכ ס׳זז־זיינשזש חתיתפש דסבןש״ס ס׳עלכלעךזלמלחכזל היה ןכלו־אבדרילדה׳לזכב ריעזה
 רתמאש׳זאדהל ןמה־ת״םזלתכא 'יגהבכנשעזזםשמא 'יג ךליההשסזשזיאאזה .כ1תהח0״1זהפחקר תוליבאר ן׳יזד

 ^השתיפילקה ןיב ס״חזחהןיכ התיה 'זנאי תסל׳ק׳איהס שיע דדהו דזה ׳קכריעזד צ'חה יכ הכוסהיסזכדעז ןחזהמ
 •הנשמס יש״ח ןמהושחסחא ארזינסטגצד דיעזדארא דאמ תלדג 3יח יגלא ׳הדסב; אחיאר ט״בכ םזסלתעש
 תיפ ילקה ןיכ ויח סממ ה/ייה אלשביארהל ןוימדה ףככ סתיא 'יסיבלמב א סיאר ה״נסה שתבכל רדסז־דזהת׳גח
 'פכ ש״מב ייכ דמבתטלס איקת עלזנס העש יפל אלא דוהכ רתני הסחא הל שי םלועל .קפזלקה המו דכיזיזקה
 יקחדד ןליכמ ג׳י הכ תיא לארשי תכמ ףוא תישארב לארשי חצמ לכא תיחשמל ילעךפהנחסזדזסכתבכגי
 א׳אד אנקידד ינוקית גייאזהש אהיסכלכמכל יממבד חזרמ ךליסה ש׳זזארויתא תצק.םהלשיש פ1עא.רקשי אל

 אזהש אוהש
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 .רר*ע הליגמה רואיב ו קרפ

 כ״גש סיהלאה השע מ דנמ הז הנהז הפה ינדח זס איהש
 אנקירד סיני קי/י ג׳יה י׳ע 'יניחזמ הגית יא׳וא הפילקכ
 סיהלא ,יג הדיכ ןכש הדיכה ןשיש ארקנש הפה ינדחסר

 איהש טישפה תקתיא 'הז יולמה תזית׳א ג׳יי ד עובירב
 ׳ הזזכ ש*ע ןימחא ןילע׳הז ןילע ג״י הכ /ייאד הנשיש דיס
 ספהמ אציש עפשה ירי לפש הריבה ןשישכ רמאש הזז

 דחיכ הגנד יא׳זא גזיזל חב היה הגנ תכילקד א׳אד
 •'שודקל ׳ימדהל הנולו אשנ ינכ ירחא ףוקכ איה הפילקהש
 )ירש לכל התשמ השע טלמל שלש 3
 ירש? םימ/ירפה יד/יז סרפ ליח וידבעו
 הגנ הפילקד /יזנישאר שלש /ינשכ איה הנזוכה תינידמה
 'אר׳גה זנק/ינש /יעכ הצרי וכ׳למליאי׳אי א׳אסרס
 ש״זח״כק׳יג טל״מל ןכשאזד תינידמ ז״כקלעיכ׳למ
 /יקלח ה/יא ה״כקה זל רמא ירמא ןנכי הכר שרדמכ לור
 ןי/יש ןיתא׳ייתפ ןי/ייש ןימא הימיר׳רמאש י/ייג ןינכ /יא
 העדע ששז םירשעו האמ רמיד ך/יזכלת קליח ינאש ךייח
 איהךזרב שחקה רמא ןכ אלא ז״כק רמיל דימל/י המי
 לכמ סככ ימ'רמאש ךלשמ יתיכל /יחא הילע/יילע ה/>א
 ינא ךא הדזהיכ רשאסילשזריל לעיו ימע זיהלאיהיזמע
 תחא הנידמ י^ ףיסזהס ילשמ תחא תכסית הילע ןתינ
 אזה הנזזכה הנידמ האמי םירשעז עכש ר׳הה ןזכשחב
 ריעזד 'יפס ׳ע לע אלא ךלומ היה אל וכלמל שלש תנשכ
 'ילשזריל 'א הילע ןתנש ליכשכז ו״כק ׳טימיגש טלמל ןיכמכ
 ריעזד אכקזנד ךיצרפ איהש תיעיבשה ןכ םג ול ןתנ
 היה ןכ סא תינידמ ז׳כק לע ך׳למי עדונכ םילשורי ארקנש
 יחאו ו״כלקל ןינמכ דבלכ ולש תירקיעה תוכלמה
 תיימינפ תירוא רשע היהש תחא ־תע ?ל טיסזה ןכ
 תיריא'ז אלא חקל אל ימצע ריעזמ לכאריעזד אצקונר

 • ל״נ ןכ דבלב
 תופילקה םירדכ ןל׳זי׳ראה ש׳ת סע רמזל לכונ
 וויח תיחתמ איה תיפילקד ן יהיר׳־למד ש״ע ד״פ

 הפילקד ׳אירכדןילכיה 'זהלביכ אתימי ייתד אנליאד
 םישדק ישדקד שודקה ןוילעה 'זה לכיה ןמ הטמל סה
 ןכסגתיפילקה 1לע לככתילגתעכי השזדקד האירכד
 תאירכד תזנזשאר ׳ג םהש הא׳רבד ק״הק לכיהמ הלעמל
 הטמל הל שישתיליצאד תטלממ איהש המככ ידדמ זקניו
 ידמ תילג היה ןכלו קהב ידד ב ןימכ הלש םחרה תי ככ
 האירכד ת׳נישאר גה ונקתנו ה'מ הב ןינמכהנש ב'נ
 הלעמל ספזגלכת׳לעל חכ םהל היה הז ידי ל עז הפילקר
 ן״זז ןרוא לכ דגנכ איהש םהל יוארה םיקמכ ת׳ליצאכ
 אמיהתד אכקינכ זהיילגר יטמתפמ ךיסכ ל לבא השודקד
 לכיה אוהש טלמל שזלש תנשכ ש*זו • ס״עכ׳עאכר
 תעכז האירבד ת׳נזשאר׳ג ללטה הסודקד האייכד ק׳הק
 האירבד תינושאר ׳גה םתוא כ״ג ?לעי תופילקה זרבגס
 תטלמאיהש עונימ י'נדא״אילעמיג טלמ .יכ טלמל יהז

 תטלמד ׳ ׳

 ש״מב 'אייכד ק״הק לכיהכ תשכלתמה תיליצאד תטלמי
 'דוקנ ׳יחב איה 'תסא דוסב חריה׳זעימ ודדב ה״לז י״רחק
 תיתתכמ איהו ךמצע תא יטעמו יכל 'זסכ 'זלינאר׳ סלמ
 א״ע וער ךד אצת יכ פכ׳זנכו׳תסא׳קנ ןכלו׳אירבה שארב
 אנליאד ׳תתלמ 'תייא אד?'ואו״רר/יסד׳ נשיל רתסא ד״גבו
 ריהה יזניש הל תיל׳זליצאר תניכשמ איה סא לבא ערז בוט
 אל רחאל ידובכו ימה אוה ׳ה ינארמתכו יתינשאל 'ה ינא
 'נוטה׳צרי וידבעו וירש לכל 'תשמ השע ׳זדזשזיא 'נהו ןתא
 י״הכמ ךישממ היהש עפשה לכ עיפ שמ היה שזרושחאס
 אמיאד ב״חז׳פילקד אכאד ב׳ח םהש וידבעו יידשל יא״ואד
 אי״אד ק״זה סה יידבעו •םיישוארקנ םהש הפילקד
 ליח ס הו ק״ז דוסכ וירבע ׳1 אוה וידבעו ש׳זז הפילקד הגנד
 תועורזה סיסיבלמה יא״ואד תילייח םהשל״יידמיסרפ
 יד יהועררו יהזדח הלעמל ש׳תל י־ימי יסרפ ארקנז א״אד
 ןכלו הגינד א׳אד תיגדרז 'ב םהש ירמז סיפ תולג זז ךסכ
 ׳ניבהש תיליצאד השודקד יא׳ואב עדמב סימתלפה ארקנ
 'ילוקה םהש לוק ׳פ 'ה אירטמיגב איהש ת׳יפ רהנ ארקנ
 איה סימהש םיכר םיח תוליקמ דוסב םימ לש םידסחה ׳ה
 תרפ רהנל׳י ס׳ימ 'הת״רפ סימ/ירפה ש׳זי המכחב
 יבר סימ תולוקמ רסכ סימ לש ׳ידסחה 'ה תילוק ׳ה םהש

 ל׳ר;ס׳ימ 'ה ת״רפ םיתתיצה שא המכחב איה םימהשג
 ימכ'ימ פ 'המ אציי אוה הניכבש תיליק׳ה םהש תיפ רהג
 סרפ ארקנ ןכלו תוליצאו הגנד יא״וא תטילקב ןכ סג הז
 תינידמה ירשו ל׳זנכ סימתיפה ארקנה יא*זא םהש ידמז
 וינפל תינידמ ןישלמ םיניד ארקנש תידמגה םהש וינפל
 ♦רשי יא״ואר׳ידסחה םהש םימתרפה ל״ר • םינפלמ םהש
 יאיזאר הינפלמ סה םליכ יא*ואד תיייכנה םהש תיעדמה
 בי עפש םהל ךישמהו התשמ השעלכל אקייד קנפל זהזז

 • תיליצאד השודקד יא׳זאד י״הנמ
 רקי תחו יתיפרנ דובכ רשיע תא־ ותלארידב
 םינמש םיכר םימי יתלודג ת'ת
 אנינח יבלכ יסיי ר״א הליגמ תכסמכ לזרא הנה םוי תאמו
 תאי אכה ביתכ דמעי ךטעתנו הנוהכ ידגב שבלש דמלמ ׳
 'גיסה •תיאפתלי דובכל םתה ביתכו יתלידג תיאפת
 ברמ םיליחתמש א׳אד אנקידב סה הנוהכ ידגב 'חהש אוה
 לודג ןהכה שבלש הנוהכ ׳דגב ׳ח םהש הקנו דע דסח

 י׳ראה בתכ סנו ש*עףדאברארדאב ש״מכא׳אהאוהש
 'ניחבמ םה׳לטז תירעס סה םינידה תניחב לכ יכ ה׳הלז
 דוסב ׳תילענו • עדונכ םינידה רכיה תידמגה םשש ה*נ
 ג סהותימיקמ'גב םיעניפ תייטג דוס םהש רזיח רוא

 !הלוככ יברעתמי אחומו איייאי אתלגלזג איאר ןישארז
 אנקידד ינוקת ג׳יי ןימינ ג׳ד יתיוויח ג״יזהלכמ יקפנו
 ב״י ג״ס םש אוה ןימינ ג׳יו ה״מ סב אוה םוקית ג״ט הנה
 ש׳זי פ׳קאירטמיג תימש 'גהז ב״ע םש אזהיתייייח
 לש 'יפס רשע א׳השניתנ ׳1 רכח ר׳שע תא סיומיהנ

 הניב



 טפ ז־ץרע הלגמה רואיב ו קרפ
 ו׳למכשב קוספ לע יהוזכ׳כזנכ׳טלמ לש דוככ׳קש המ
 תשרפבו םישארב .תשרפכ ןייע ומוקממ 'ה רובכ ךידכ
 'הש יתלחג זא היה א׳ז לש רקי אוהש ת׳ת רקי /יאו להקיו

 'נקידב אזל עפשנ סשזיי א׳א איהש ג׳כ שכלש סידנכ 'חס
 אנקידהש רמזל הצזלסויתאתו׳ינמש 'יכד׳ימי עדונכ ולש
 ןישיר /יל/יה סע םיברעתמ ולש תהעשה א׳אד
 סינתש אידסחיגס ה״מ ג״ס כ״ע סהש אדחכ יקפנו
 יא״זאד ןוקיתה היה א״אר אנקידה ידי לעו ס וי /יאמו
 . ל׳זנכ דעש /ירדאב ה/יזא הסכת אזה אנקידהש
 יניקי/י 'חסהשריעוה שבולש הנוהכ ידנב 'חההנהו
 שזר שחא זא הקנו רע רסח ביו ןת סיליח/ית סהס אנקיד
 םמצעכ ס/יזח שבל אוהו ריעז לא הטמל דריל חינה אל
 תכ ולשי סינוקי/יה ס/יוא ירי לעש דמעו סהב ףטע/ינז
 ונזקי/י לטכ/יי אלש גזמב הניב םע דחיב דומעל הדמעהו
 ףכ/י לית/יה ןכ רחא לכא ל׳נה ןמזכ םהל הארמ היה הזו
 ונכ/יכש ד״ע שרפל לכינ רוע היעב ןמקל ש׳מכ לטב/יהל
 ל׳זו ר/יוי טעמ ךיראא ןאכבו ס׳הלז י״ראה םשב ליעל

 לא טועימ םרג תיליצאה ןמ א׳אה רוא וקלתסנש ן ויכ אזהז
 היתיריפס 'ט הנממ יקלתסנז תיליצאד א״זד אבקונה
 ףסזתינ ?אזדבלב הדוקנ רזא קד הב ראשנ אלו תינוילעה
 ׳ טה סתיא יכ אוהו תיליצאד הפילק לא ן וקית השענו
 העכשב זשכלתנ השזרקד אבקונמ וקלתסנש תיריפש
 תיליצאד' הפילקד ריעזראכקינהלש תינושאר תוריפס

 אוהש עשרה לאמס תשא העשרה תיליל תארקנ איהש
 .יס״וב םלש ףיצרפ השענו :הפילקד תיליצאד ריעז

 אוה תוליצאד הפילקד ריעז לאתסב ףסיתנש ןוקיתהו
 המ ילש סייב םלש ףוצרפ השענו טשפתנ אוה סגש
 תיריאה ן ינעב םנמא דבלב ק״1 קר הלחת היה אלש
 ףסותנ אל ויתוריפס םיעשת ךיתכש תוינחורה אוהש
 םינושארה רבלכתוינ תור לש תירוא 'ז תניחב קר רבד וב
 'זרוא הרשע הל שי הבקנה םנמא ןוקיתה סר>ק ול ויהש
 'דכג/יאר 'בכה תרתיי ארקנ היה ןכלו הריפסכ םיריאמו
 ףד סחנפ תשרפב רכזנכ אריכד לע אטלשי הלעכ לע
 המי יתוכלמ דובכ רשע תא !תוארהב ש״ז י ב׳עא׳לי
 '1 תיכלת לש דובכה אוהש תוריפס רשע תא םהל הארהש
 הנרי ת״ת רקי תאי הבש תיינחור ס״י םהש השודקד ריעזד
 'וניחב׳ו םהש ת״ת לש רקי סא יכ הארה אל׳פילקד ריעזכ
 דבלב היה הז השורקד קיו איהש דבלב ת״ת לש תירוא
 םהל הארהש הת לעי תילינארהפילקדריעזר׳ו תלידג
 ןכית אוה רתוי אל י תיחפ אל ךורא ןמז כ'כ אוהש םזי פ'ק
 לבבכ הנה ליזו םירופה שורדב י״ראה ׳יפש המ םע כ'ג
 'ינקתמ ויהו ףלא רגסמהו שרחה השעמ ישנאו םידיסח ויה
 זא ךירצ היהוסיבזט םישעמכ ריעזדאבקונ תטלמה תא
 יכ ילש אבקזנכסנכיל ידכ ריעזה ןמ םיחומה וקלתסיש
 םיתמה רואש הל• יד זא םלש ףוצרפ דוסב תנינ איהשכ

 םיאצויה א גכ ינש קלה

 ךירצ הריקנ דוסב איהשכ לבא ינממ " הילא םיאצויה
 תאירב תעכ היהש ומכ םמצעכ םיח!מה הכ וסנכיש
 לכב ןכ 0א1 •עלצה סיהלא ׳ה ןכיו דוסב םלועה
 ייהו אסימדודה דוסכ ריעזה היה הנס םיעבשה
 א״זד תוריפס העבשה לכ התולעהל ידכ הנש םיעבש

 • עדונכ המיקמ איקנ הזש ןיעודד ןירת ןיב אוהש
 היתודיפס ישעב םלש ףזמפרזחאכרזחאהתיהזא
 הלעמל ולע ולש תוימינפה אוהש ריעזד ס׳תזתהז
 םיחומה " !םנבנ זאו נ'ת תמעל ירכ אתיאד דזסיכ
 סג הנבנ הנוקיתבו התונבל ידכ ולש אבקוגכ ריעוד
 דיסב ראשנ ריעזה זאו • הטמלש שדקמה תיב ןכ
 ריעז־ת םיקלתסמ םיחומה הליל לכבש ףאו אטימרזדה
 יכדרמ ארקנש אבאר רוסי םיקמ לכמ הב סדננכנז
 הז רזא תויהב אלא ץוחל אצוי וניא איכד ארימ
 אכאד דוסי אוהש יכרדמ אצי זא ןודא ןמז הכ ךשמנ
 או״אד יה״נה הנהו הלעמ לש םיקרפב ביתכש זתכ
 ריעזד התכח אוהש חצנכ ב״ע םש תימש השלש סהו
 דוסיב ה״מ םשו ריעזד הניב אוהש דוהכ ג״ס םסו
 דוסיב ןכ סג שיו םידסחה םהש ריעזד תעד אוהש
 קנבהש עדונ יבכו ריעזד הדובגה םהש ן׳ב סש יאו״אד
 אכקינר ףוצרפהו ןינכהו םירסחהמ השענ ריעזד
 ריעזכ םיחוחה םיסנכנש תעכ הנהו תידיכגהמ השענ
 !תצעל חקול אוהו תירזכגי םירסח ׳בה חקול אוה יזא

 ןוקיתל ולש אכקיכל שירות אוה תירטגהו םידסחה
 אב קמה ךיתכ םיחימה םיסנכנש תעכ הנהו הפוצרפ
 הפוצרפ הנקתנ 'המע המש לע ׳יארקנ םהש ורטגה יזא
 ירת ןיכ דע התמיק עיגמ איהש היתיריפס תעכ
 התע סנכנש המי ארטדד תוריפס העבש סהס ןיעחד
 הימ גיס ב׳ע 'הש דבלב תימש השלשה םה שדחמ
 לע שזרזשחא היה לבכ תילגכ הנהו פ״ק אירטמג םהש
 םלס ל׳נה תימש השלש תראה ךישממ לחג ףושיכ ידי
 האלמא לע ל״זר ש׳מ דוסב הפילקד ריעזד אגקזנכ
 החפשו תיליל התרצ איהש רוצ האלמתנ אל הברחה
 השעש ס״זז םילשוריד הנברוחמ אלא התריבג שרית ׳כ
 תירואה םתוא ךישמהל ידכ םזי פ״ק החמשו התשמ
 אבקינ הפילקה ךותכ הימ גיס ב״נח תימש השלשד
 ןכ סג ךישמהל ידכ ויה םימי העבשהו הפילקד ריעזד
 ׳וריפס העבש דגנב דע עיגתש אלש ףוצרפ לש םילכה
 ליזי ליזי רתאמ ס״ח ה״עב ןמקל בותכש ומכ>עזד
 ׳סיאנוש טייחתנ המ ינפמ ה״ע י״בשר תא יידימלת ילאש
 ויתא םתא המא םהל יחא הילכ רודה ו/יואבש לארשי לש
 ןכ סא םהל רמא עשר יתיא לש הדועסמ ונהנש ינפמ יל

 רימא ול ורמא וגרהי אל ולוכ 'לועהלכלש וגרהי ןשיש לס
 אשמ יכו ול ורמא סלנל ווחתשהש ינפמ םהל רמא התא ינל
 ה׳בקה ףא׳ינפל א1 ושע אל סה םגיל ימא יכרכ שי םינפ
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 רואיב ו קרפ
 הניל סלמ הנע אל יכ ר״הה 'ינפל אלא הפע אל
 יכ ד׳עלנהנהז השקה יליכ הזה רמאמה ל׳כע שיח ינכ
 יירבד מלחמנ אכר ארראכ איבמש המ עדלנ רבכ
 ¬מעלא יברל ארק ה׳ע י'בשרה ל״זו י׳בסרה לס
 דקאל אדחא אדטככ אבא יבד> תימק היבמיא הירכ

 :אלכדאללכ ןכא
 ה״ע יכ *שרה לש ןיקימהלכיכהיה ןך^0,״ךן
 דסכ׳יעזה ןקמל ידכ היה זיריבח סכ
 אמייקב כ י/דינ דיחא דע ארדיאה /יליח/יב ס״הכ סיק
 היהיש ירכ ןוקימ זל השענ 'א לק דלסכ אוהש אכמס דח ד
 םדק 'גה סהש דמיע סלזעה ׳ירבד נ לעש סייק ׳ג דיס ב
 אדחא אדססמ אבא יברים*דןיחיחרזעלא׳רבימיןבלל
 םהל ׳צמאככימי ןיעמש יברל ןיעהש יבר לאמשה לנייהד
 '!ראפ לכד ל׳ד אלבד אללכ ןנא ש׳זז םילק גה םאר ןיה
 ?לקלקש הקמ ריעזה ןק/יל היה הנחבהל סינל/יח/יה /עזצק
 דהא לכש אדדאכ עדט רככ? סהימינועב סיניחדקה
 עריככ זשרזשל ךיישה יפל 'ינלקדי ן קממ היה סירכתהמ
 הלעמל שרלשה ןקתנ רבכ ׳היפמ םירבדה לאגיש מעבי
 לעו ריקימ לע׳ינוקימהלכ ןקמנסיסו־לדהי׳עזלמגעמ ׳
 ולקלק המכ ש׳למא סידימלמה לצאש הגהל למנטמוס
 ל״ח הילכ םי׳תמנש ריעזד ףלנרככ רלדה למלאכ לארשי
 םהש ש׳ד בישה זאז ןועה למזא ן קמל םיצלר ינא המעז
 ףוצרפ מ!ללכ ייה םהש רחאמ 'היפ לע םקמיש ידכ לרמא♦
 ןיקימה סקמי הדי לע כ״אל לאמכז ןימי םילק 'בהמ ייעזד
 ףד אבי ארדאכ בימכ ןכש *לקלקו יאטחש המב לארשי לס
 יידיי הלע ןילבת סינלקימקליא אכימחל״זי א׳ע ה׳לק
 דח לכ אקלמכאלז חרטעמאל אנמיפד אלמ ןאכחמ
 קילפ דחל דח לכאנמיפמןכקמממזוהדחזהירמאכ
 לבהכ אכה ןקממאי אניקימאיההכןקממאורטעמאי

 'גקמל׳מזפ חמפ ןנימ דחד אתעשבל ןנימ דחד אמזפ לבד
 הלימל הכחמי בימיהזהאנלקימאיההאנלקימאיההכ

 ש׳ע'טל רטעמאז המכחב אקלס ןחביןיכמיפמ קיענד
 סיכיטה׳הישעמכ ילחג ויה ה*ע יכ'שר לש זידימלמש ח׳ש
 סמע כ״נ ןכלי לארשי לש מזנזעה לכ ןקמל חכ םהל היהש
 ףכמ 'וכז םייחמצ המ ינפמ ילאשו םהיפ לחמפס מעכ
 יארובל ןלהמיפמ קכנד הלמל םהלש ןיקימה אכשמ היה
 אכר ארדאכ בלמכש ימכ ה׳ע י׳כשר אמחס קפס ילב
 ןנלקימ ןיקמאי ןמויקכ הדלאי יכד סלק וירימלמל ימאש

 למזא לס סידיעסמ סהנש ינפמ טישה חנהו ע סל יכל ןכל
 עשרכ לרלשחאס הלעמל שריפש יתכ עשר
 יא־ואד יה׳נס ךישמהל ׳דכ השעש הדיעמכ ימצע ןייכ
 לדכשי ימס דיסכ ה׳מפהל םיער ילכא דוסכ 'יבאה דס
 ואיצוהש ולא סירכד י״ע המל הנזת ןימליא״לאסהשסידזד
 רחאמ לארשי לס מיל3כ לע חזזמה סה ולאכ היה 'היפמ

 לכב

 ה׳דע חלמה
 יממא רכבי ריעז לס סידנ הה לארשי לש םממסנ לכש
 המיאמ ססהנ ייהש מעכיריעזדכ׳ת סה ׳דמו סרפש
 סייקו השידקה לזסיבכ י׳ח 'יצפח םהש 'יאדמ ייה הדיעס
 היילכ טייחמנ סה ןכלז ׳המע םימיכסמ זיזי)י״ת הפילקה
 ןליאה סגש יארטי שרושה ז׳ח להיקמיי רקענש רחאמ ל׳ח
 רגכמהל ׳רחה יל לל למע רדעכ לכה׳וריעהו ן ילעהי ויפנעו
 סע ןכלז • סילעז דירש לארשי יאמשמ יאשנ היה אל ףלא
 בשחנ היה דלא ׳ידכד ןיעמש יברל סידימלמה טישהש המ
 לארשי מ!ללכ ןאטח רשא 'מאסח לע חממה יליאכ םהל
 א״זד לימזריפס 'י לא '׳ומיר ייה סהז אליעלד לארשיכ
 חכ היה ןכלו אדדאב עדונכ סמיא זכקימסהש רחאמ
 ה׳ע יב״שר לאש הנהו לארשי לש ׳הימיניע ללחמל סדיכ
 וגרהי אל ׳לועה לכ לשו יגרהי ןשיש לש כ*א זחימלמ מא
 ךחצי רחא אטח יאטח יליכ סליעה לכש איה חרכימ כ'א
 לע סמימא ביט ימילכסהלש ןיקימההז םקמיש כ*ג
 ובישהו לחא ן יקימ ךירצ םלועה לכ מרפכ לעי ןשיש מ־יפכ
 'יללכ לש ןיעה ןקמלינידיב חכ ןיא רמולכ ׳מ*> ינל ר מל
 ריעוד רמלכ אוהש ונלש שאדה המאש המא אלא לארשי
 יי״רפ שדח רהוזב ש׳מכ םלוע דוסי קחצ המאיל׳זנכ
 םליעב ינאש ימצעכיל יד ?תצעכ איה דמאש הרס ייח
 םהל ם׳זו םליע רוסי קידצ ינאש םלועה לכ לע ןיגמ ינא
 יד הישיר בימכד רצכדבמנ לס םלצל ליחמסהש ינפמ
 א ה השע השחקד ׳יצאד ריעזד ךירא דעכ אוהל אבהד

 הגמ הפילקד ךיראד אשח כ'ג ןקמ!כ'ג רצכדכיכנ
 חמפס מעכ ארדאה מלחמכ יחבחל ה׳ע יב׳סר ם׳זי
 ידי השעת הכסמי להפ השעי רשא שיאה דחא רמא ףכמ
 הה׳לז יר׳אה במכז ןמא חמאי סלכ זנעד׳מפכ םשו שרח
 ז׳חש׳ירבחה לא ריהזהל איה הז 'פנ ש׳ר ליחמהש םעטה
 םה הנהו הפילק סכהשייקירבדסמכשזימכטרעילח
 רשא שיאה רחא אלה ןלשארהלאכמיכ׳פכ׳ירחאא״י
 ש׳ר ליחמה ןכלו הפילקד א׳א ׳איהו הכסמל להפ הסעי
 הפילקה םישיש ימ רסא רמול הצור שיאה ד:רא קזספמ
 סשז והזו רמס ארקנה השחקב הכסמי לככ 'ארקנה
 רממכמה׳לוע לש ורמס א*א אוהש׳ללע לש לרמכב רמסכ
 רימא ס׳רל וידימלמשזל עדונכ מיל׳גאה לכ ךימ שבלמקי
 הרז הבשחמ ילכן!קימההזןקמלךדיכחכךלשיההמא

 • ל׳נכ אזר רמכ רדנכ היה ם׳י יכ ל׳ח
 ינפל הדומה וליאכ כ״נ ליפמ איצוהש המב 1ד^ 1^1
 יולמ היה הזש סבל רפכמי• לארשי מיללכ
 סנל וכז ךאיה רבדב שי םינפ אשמ יכו וידיחלמ ולאשו חיכ
 לרמככ למנפש רחאמ ילס םלועה לכ ובירחה וליאכ אלהו

 'ארימ םינפל א1!ישע חל רה םהל רמא םללע לש וכלמ לס
 םלועה ברחנ היה הבהאמ סירכיע ויה ו*ח סאו ךלמה
 וינפלמ ואריש ׳דכ םינפל אלא הבע אל ה׳כקה ףא ןכלו
 דע ליניקימ לככ םלוקלק ןרקמ א)יכעו הכישמנ ח ח׳י



 •יר״ע הלנכה ריאיבו קרנ
 ןמזכ היהש ומכ לכה ונקתו וירכחז היעייכשיהאכש
 •ארדאב עדונכ תמאה תכחב וקסעש י'ע ךי היה מ"הכש
 3אר0י לכל הרזגה הררועתנ א30 יחא ה׳ע ש״י הנהז
 ימיכ ואטחש ס3צה ןזע לע אלא סתטז^ן תתיקמב
 היה שזר־שחא תרועסמ ז3כ6ש /יעכ זנייהד רצנדכטנ
 גורהל סהי3ע רזגנ א3 3כא שניעה רקיע סהי3ערזגנ
 םהי3ע לגלגתנ זא ןמה 3ש ם3צ3 ווחתשהש דע רבא3ז

 עריא וא םינפל א3א זשע א3ש ו3׳פא ןזשארה ןזע כ״ג3כה
 וימחרכ ה״כקה םינפ 3כ 3ע 3כא עריאש המ 3כ סה3

 * םדימ ס3ינה

 םעה 3כ3 ךלמה השע ה3אה םימיה ]■^70.121
 הכר שרדמכ ׳זכז ןשישכ םיאצמנה
 ףיקמ ץזת /יעיש ימא דח לאימשו כר םימי /יעכש ה/יזמ
 רתא דח םייח םיה3א ירבד ז3אז ז3אז ףיקה םע׳ז רמא דחו
 םיחזמ ׳גה םהש הימ גיס כ'ע הנזמ חזה יכ ףיקמ ן־זח 'ז
 /יעד יצחז כ'ח םהש ריעזד כקזגה ךז/יכ םיסנכנש ריעז ר
 הנכנ םתמש ןיכ םש אזהש/יזרטגה 3בא םידסחה׳ה םהש
 ריעזד /י׳גח דע ה3עמ3 ה3גמו3רג/ינ אכקמה ףוצרפ
 י הפזצרפ דגבכ היה םימי 'והש זתצע ינפכ הנומ איה ןכ3ז
 םיחזמ /י3/ית א3ת3אש ף׳קה 33ככ םה ׳ז הש רמאדזד
 םניא דכ3 /יורסגהש /י3דג/דכ איה ךאיה הכ םיריאמש
 דסב םהש ה׳ת םש םידסחה חכמ אלאתיליגה סיתריג

 םניא סדכ3 'גהש רחאמ כ'א ן3יאה גי6 םי3ידגמה סימה
 םהש ׳זה ןכ3 םידסחה תזפדסצהב א3א ןזקי/י סוש סישיע
 33ככ סה ׳וה ז3א/>זכ3מהדעדסחמ/יזרטג/יוניחכ 'ז
 שזדזשחאז רצש3בז יצנרכזככש עדינ הנהו • כ ע ףיקה
 '3שנ רככש רכזס היה שזרזשתאז תולגה ן טשחכ 1עט ס3כ
 רתא קירעיא אלי ?יעבש י3מד אוחד ןזיכ לזדשוז הנש עה
 אינמ י/יייאז קיעח יקרפימאל יאדו א/יםה קזרפיא א3־מ
 גרהו םהיניכ רקרז ןסשה א/יא ןזהכ שמ/ישא 1 אשדקמ יבד
 'י3ככ שת/ישמ היה סימי׳זה/יזאכש ה3מד אזרו י/ישז /יח
 שי ףטרפ 3כש /יס3מס 3ש ותצע ׳םרפכ אוהש קמ׳הב 3ס
 ס/ייאכ העזש היה אוהו ימינפו יעצמאל ןי ציח סי3כ 'ג ה3
 םהש םיחזמ /י3/יה ךישתה רככש רזכס היהש םזי ףיק
 ךישמה3 כ'ג תצרה/יעז /יופי3קה ןומכ/יזימינפ/יראה
 םי3כה רבש3 הצזרתיהזסה3ש/יזרטגהסעה3שסי3כה
 זיכ היהי הז י*עוה'כ/יזנכ33אישי ז3כזי א3ש ידכ הלס
 "ייקממש הגזנ /יפי3ק3ש הינס ז/ישא ימשו איהשהפי5ק3
 י״ע ה׳כקה ס/יזא בברע זאו סג1זז3סכ/י/יא3ו0פיצרכ

 שאז לחג ןנע הרעס חור םהש ן־יחכמ םהש /יוכי3ק 'גה
 אכקזנל ה3פנז ה/י3ודגמ י/ישנ3 הכילשהו תחקלתמ

 - היעב ןמקל ראכא רפאכ אכר אמזה/יר

 רובס היהו ועטש ה1!ה םימיה /יאלמבו רתא !ל3*1
 /יורזא ף״קה לש ה/יראה לטבתנ רככש

 הריבה ןשושכ םיאצמנה םעה לכל ךלמה השע זא׳יימינפ?
 איהש כ .ע

 אזר ןטק דעו לודגמל זא סיא:מנה תולייחה לכל אוהש
 תסטקה ׳חב דע תולרגה 'יתכמ 'יתכה לכל איהש אלמד
 לש םילכה תניחב לכ ךישמהל ירכ םימי תעכש התשמ
 ךלמה ןתיב תנג רצחב שוז הגנ תפילקל תולדגהז ׳ונטקה
 ת׳נג •סיינזציח םילכ י'הכה רה רצח םילכ 'גה םהש
 דסב ד׳בח דגנכ ןתיב • םיינוכית םילכ תיגח רגנכ
 תניג ינחב לזיד חמא הנהו * הניב תיב הנכי המכחב
 ייארה רצחל רצחל יארה לתא דח לאומשו בר ךלמה ןתיב
 רצחכ ןבישוה רמא דחו ןתיבל ןתיבל יזאדה הניגל הניגל

 ןתיבל םסינכהש דע ןתקיזחה אלזהכיגב ןתקיזחה אלו
 'ב םהל חתפי ינחב ןבישוה אנת אתינתמב • ןתקיוחהו
 סיהלא ירבד !לאו ולא •ל'כע ןתיבל'או תניגל'א'יחתפ
 הנווכה כשי חוככ יפל דחא לכ למזאה יפל הכה •םייח
 ׳בקונה לש ףינרפהז ןיקיתה לכס תיאר הל עשר !תואל היה
 םהש ימכו ׳זפילקה ךותכ םש התע אוה השחקר תולינאד
 זריכזימ לחנ דחא לכו השחקד םיפוצרפה תימיזימ ג
 'יניד ילעכ םדובכ יפל סיקירנ!םיכאלמ םיבשוי דחא לככו
 'ידיסח ילעכ סינטית םילככ סדנחר ילעב םינוציח םילככ
 לכש תיארהל ןש:ש ישנא אוה סכישוה ןכ םיימינפ םילככ
 זמכ שממ תיפילקה ךותכ התע איה השחקה לש דטכה
 * סרפ הבבכס 1מכ םהל הארהש ־למא דחו • השחקכ היהש

 השע ךב ימינפ כיחאז׳וכית היחאו ןוציח הלחתמ תטלמה
 הלזיתכ אלא השלשה לככ 'א םעפכ םת׳א בשי אלש א;ה

 ולא םיסנכנ רבכ סא הזב תוסנל הניר היהו ׳בחב ןכישס
 השודקכ אוהש זמכ השעו • אל םא הפילקכ םילכ'גה
 רמא ןבישוהל רכל רצחה קיפסמ היה אלש הארשכ ןכלו
 בינש ׳ארסכל ןוכיתה ילכס ןכ םג סנכנ יאדובש טלכ לבנ
 רמא זא ןתקיזחהו ןתיבל ןבישוה ןבישוהל קפסמ היה אל
 ז״הס ומכ הפילקב םילכ׳גה לכ סנכנ רככסיאדט
 הנכי אלו אבקונד ףוצרפה ויח לטבתנ לככ כ'א השחקכ
 היעב ןמקל שימכ סהכ שמתשה םילכת איצוה זאז היכ
 לכש רחאמ ימאש דכל רגתב סא יכ ןבישוה אלש רמא דחו
 םהש. סיכזציחה םילכב אלא םניא תופילקה לש הזיחא
 ןלניחה אוהש יה״נכ אלא םלוכל ןבישוה אל ןכל ייהנכ
 ילכו ןוכיתה ילכל שטל אוה ןוציחה ילכש עדונ רבכו
 חתפו רצחכ ןבישוה ןכלו יתינפה ילכל שטל אוה ןוכיתה
 איהש ןתיבל'אזסית ילכ אוהש הניגל דחא חתפ םהל
 םשמ איצוהלו ךישמהל חפ םהל היהיש לרכ ימינפ ילכ
 אלא ןבישוה אל לכא םייתאה םילכ ינשמ עפשה
 ילבב אלא םניא תופילקה לש תבה לכש ןיניתכ

 עדונכ זניחה
 סיי הל םיו יינדא ארקנ תיכ!מהס עדונ הגיר!
 י׳נדא פ'י ירה יינדא םש הל םי 'יפס לכבו
 ן ׳רת תיס ן'תג תינג ריצחב לשת׳ס והזו ן״רת ׳גב

 קניחה ילכב אלא זחאילתליכי הפילקל ןיאש ת רוהל
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 הר״ע הלמה רואיכ ך קייס
 לככ סנהו'ילקה םוקמ אוהש הישעה ס3 יעב שבלת מש
 סהש י׳הנד י״הנ סה'נחכ והזו ס'י(שי םילכ'גהת ילכ
 ת־ינזניחו תיימינפ שחדב עדונכןיציחהףוג׳יהכארכ׳י
 ךלמה שח י״הנר ד׳בח סה ן/ייכ י״הנד תגח סה תנג ש׳כ
 לח ןמתד םלועכ שבלתמה ןוציחה ילכ אוהש י׳נדא 3א 'יג
 לש אוהש ךלמה לס סה'גה ןתיכ תנג רצחכ שזו י׳נדה
 לאומשו בי יפל הנהו י׳נדא לא דוסכ םהש ןוציחה ילכ
 איה ןיתינתחי •ס״י33טה ןוציחה י3ככ סירכדתש אוה
 םיטרפ׳גהסה ן/ייכ/ינג רצח תניחב ׳גהש תרבדמ
 'גה 3ככ 3*ר רצחכ ןכישיהש ם׳מי־ןטיתו ימינפו ןיציכ
 'פכש גה 3כז 'גה 3כמ 3ז3פ סי3כ 'גהמ דחא 3כש רצחכש
 לאימשיבר ןיכ קולחןיאכ׳א רצחכש סי3כ 'גכ רכדמ איה
 'יחתפ ב סה3 חתפש רמאו סהי3ע ףיסוהש אלא ןיתינתמל
 סי3כ ׳כה ספואמ עפש ולבקיש ידכ ןתינל 'א1 הניגל 'א
 תתמל ידכ ן׳וחל םשמ םיאצויש םידסחה םהש םיטרפ
 ;כ דוס אוה'יחתפ'בה זלאוןוציזיה ילכב םהשתיייכגה

 תיכלמ סהו תסנכה תיבל םיסנכנשכ סנכי3 ךירצש׳יחתפ
 ימינפ דיסי אוהש 'ג חתפ דוע שיו תטלמד דוסיי תטלמד
 ׳סלמ'רקנ אוה ןוציחה י3כ 3ש חתפה הנהו ןזיצ׳דזקנ איהש
 ׳3שזרי טעש ארקנ איה ןוכיתה י3כ 3ש חתפהו קדצ ירעש
 'יחתפה הנהו ןויצ ירעש ארקנ אוה ימינפ י3כ 3ש חתפהז
 ירעשו סי3שזרי ירעש סה ןשוש ישנא3 שורושחא חתפש
 עפשה אוהב • ם3שירימ 'ה רכדז הרית אנת ןייצמש ןויצ
 • תילדגד םיחומו הקיניד ןיחומ סהש ד״כחז תיגח 3ש

 ייח ק״פ הליגמ תכסמכ ילטו תלכתו ספרכ ר1|ך
 רמאדחלאזןנשו כר רוח יאמ תלכתו ספרכ
 םיבקנ םטקנ היושע התיהתיענמה תכאלמ ירוח ירוזי
 ןושל אוה רוח תלימש םהל עיצה הנכצ תלימ רמא דחו
 סמ לע אוה הנוטהו םייח סיהלא ירכד ולאו ולאו רוויח
 המ שרפמ ןאככו לינכ םיחתפ ׳כ םהל חתפש ונבתכש

 הנווכה רוח יאת תלכתו ספרכ רוח רמאו םיחתפ בה סה
 ילארשיה שיא ק ב!קיו ב׳עי׳ק ףד רמא תשרפ רהוזכ שימכ
 אשידק אתשר׳ה לטכ הלמר אזר יתלדב רוח בזקיזא׳דכ
 אמש ביק זהיאר 'ביקכ אוה ארז׳ימיאלעאנגאל טיילז
 תפאנמ השא ךרד ןכ הלמד אזר1 אלקזי ידנחמלו אשידק
 תלד ארקנש׳קזנד דוסיכ רוח בקנש ןאכב כ״ג הלמד אז רז
 תירזכגו 'ידסח םהש תלכתי ספרכ לש תראה איצוהל ידכ
 'טלמכ אוה ,לכתה םגו קורי איהש ת׳תכ איה ספרכה יכ
 לינכ םיחתפ ב םהש ן יתיח'ב ומכ ריחב הלודג תיח ןכלו
 דחי רתא דחו םיחתפ ׳במ םיבקנ 'כ םהש ירוח ירוח שיו
 ידכ םיחתפ ינש השע המל הניסה ל*ר רוזיח ןושל איה

 תמיטגהו"ידסזיה תויאה ינימ׳כ םהש רוויח יכימ׳כ איצוהל
 אכקונהמ תזייכגהו ספרכ ארקנש ת״תה ןמ םידסחה

 • תלכת ארקנ איהש

 ׳ידסחלש הזיחחהש הצרי ןמגראו ]־ט ילבחכ ןןןך$4
 הלעגהו - -

 ארקנ >*א!הס עדונ רככש ץט ילבחכ םה ׳ובגהו
 ליזו כ״ע דיער ףד םיטפוש תשרפ רהוזכ שימכ לכח
 אנימי דח ןענגא ׳הכ איה א*ה ןדיחא הכ קנחיד לכחכ
 סי׳והד את^הליד אקינח י לבח 1 אלאמשדיר ןעבנא׳הכז
 אכאד דוסיהש עדינהנהז לארשיל םייחו שחני לאמכד אתימ
 אכד דוסכ הה״לז יר׳אה ש׳מכ ןיזו בסה אתיאד רוסטו
 ייחאשזי יאזיאדתחיסי 'בסהשימעטירת ול שיש ןייזל
 ילבחכ םיזוחאו סיולתםהתזלוא ינש לש הזיחאש ילבחכ
 סילכח '3ה ולאכו סילכח 'ב םהש יאי׳אד תידוסיה ינשב
 אמיאד דוסיכו הימ סש אוהש םידסח אכאד דוסיב 'הכ םי
 ינשה ונייהד רחיכ םהינשו ןיכסש אוהש ת!רט נ הכ שי
 ריעזכ םיסנכנ םהשכ ריעזד תעד םישענ יאויאד תודוסי
 םישענ זאו אכקונב בה םיסנכנ ויה לככ/ולגב התע לבא
 ן׳כז הימ 'יג [יט יכ ןמגראו ץ־זכ ילבחכ שיזז 'בקזנד תעד
 ףרהמוית תשרפכ ש׳מכ תעדה אוה ןמגראו ללוכה םע
 סרותד אנווגראד אזר תיעיבש אדןמגדאז א״עה־לק
 'לאמשמו אנימימ ן ירטס לכמ אלילכ היב בהייתאד בתכבש
 המורת 'פכ םע ן חגלא זהיא אדו ימל תי שא זעמיזי א׳־יכ

 ארחכ ןינחגלכ אלוכד איפטכ אד ןמגרא א׳ע ס׳לק ףד
 ה׳מ תזיטגו םירסח םימחרו ןיד םילילכ תעדכ הנהי ל׳כע
 ארקנש תעדכ םיללכנש ן־ט ילבחב זוחא םיזז דחיכ ןיכו
 הרות ארקנש אכאד רוסי בתכבש הר׳ת 'קנש לינכ ןמניא

 םימחרו ןיד סה דחיב׳הינשז הניכה דסי רקנש׳תכה ךיתב
 אטח ייע אבזיונהלש תעדהש הצרי ףסכ ילילג לע םימי
 ןיסנכנ קהש 'עכו עדונכ ןיפתכ ןיית ןיכ דרוי היה רה״דא
 דכ חהמ הלעמל הלוע הלש תעדה היה׳כיתכ יאו׳אד דוסיה
 ׳םהש דסחהש ם׳ע ףסכ ילילג םימו ריעזכ ותכימיקמכ
 'רטנמי 'רובגל דסחמ םוקמל םוקממ םילגלגתמ סימה
 דסח 'יג אוהש ביעסש הנהו תטלמדע ילטו ת>ל
 ףסכ ילילג םיזו ׳לילג 'יג ללוכהו תייתיא יכעה םע
 עדונכ היתייצק ששכ סיגלגתמ ס׳דסחהש ל׳י םיש ירימעז

 רפסמכ ל׳ק 'יגב תייזה 'ה סה םידסחהש שש ידומע םיזז
 דוסיכ רחיכ םילולכ כיחאו דוה דע םיטשפתמ סהו ידימכ
 '•׳לגלגתמ ידמע'יגשתזיזה׳הםידסח ׳ה םהש י־תמעייכ

 םילגתמ ךכ רחא םשמז הלש ;דוסיה אוהש םישב םיסנכנו
 :הכש תטלמהדוסב קוחל םיאצויו

 הרזהי ריא אינת לו׳רא הנה ףסכו בהז 11100
 םהזל בהזל יוארה ףסכל ףסכל יוארה
 .לש סה אלא הדועסכ האנק לישמ התא כ'א אימחנ יבר ל״א
 עשרה 'ושחאש אוה הנוטה ל״כע בהז לש םהילגרו ףסכ
 השעש םימי׳זה ולאב ןיוזהןקתל! פשה ךישמהל ןייכ
 ןנינמ הנהו • הטמ ארקנ 'א לכ ן״זזש וניצת הנהו התשמה
 ;היל תכיהייתאהטמ ל ח איעב׳לק ףד המחת תשרפכ
 סג תיכרעד אתילצ ןקית בקעיד״עיאנקתתאלכקעיל
 >יע:מאד אדומער רטסמ תעצומ הטמו לזו א׳ע זפ •ןדב

 !'.גב* --



 אצ ־ ח*רע הלנ״ה רואיב ו קרפ
 שיש ה״הלז י״ראה זניכר ב/כ הנה /רחיסז ידז • אסכל אהי םזדד3 ןופצ ןיב א/יעמנאב ה3יד אגיזז אד ןיגבו
 היהא /יימש רשעה י1־י האירבה םלועב היהא ;יימש רשע םינב הי3 ןיייה םירד3 ןופצ ןיב יעשמ ן/ונה ןנבר הזתקיא
 /ינבל לכיה 'קנש האירבד ד!סי איהש ז׳דר ןינתכ םירקיעה א״ע ב״לק ףד המיר/י יפב סגו הטמ ׳חנ ריעז הנהי סירכו
 איהש ר״דזדזסיה ארקני היהא רשע סילג/ית םשש ריעסה א/יניכשב והלט ןיליא עברא הרונמי אסכז ןחלשו הטת לזיי
 סירס׳זהשית דזסכןקהרודהיףוגה רודה אוהש רדה'טלמ ץוחל עפשה ךישמהש/יעכ הנהזכ״ע אלכ יהיאי ןיניא
 רשע סידד סשש הריד ןישלמ ןכ סג איה!ןחז /חדה ט ןיא השודקבש ימכ המיקמ לע 'א לכ בשי וא הגינ׳פילקדן׳יזל
 רסע סש לע דרי ארקכ אוהש יראד יראד תא בר שזז הי״הא הכהי /וריבגה /חקול אבקינה סגו םידסחה תקיל ריעז ה
 ׳אירכד דישיד /-ריפס רשעב /חזש /יריש׳ידמיעש הי׳הא /וי/זא ו׳ירו/זבי/ ב״עסהש ב׳ע׳יג דסח לכ ןכ סג
 הביט ןבא ־לתא לאומשו • האירבד /וללכד /חיפס 'יב ימכ סהו םיקרפ 'ג יל שי ןימי עורזהש םידסח דסח ס׳זי ע־תנכ
 ריפסה/גבל ארקנשהאירכד ומצעכ ד.סילע שרוד אוהש דע טשפ/מ אוה כ״ג דסחהו ו׳יר׳יג איהשד׳סח׳פ׳ג
 ס׳יה יכריכב הביט ןבא איהש םזלהיי ריפס ךפונ דשב ו״יר׳יג הרובג ןכו םידסח /יניחב׳ה םהש ל׳נכ דוסיה
 ןירוי יולמכ ם׳יהלא א1ה םשש האירבד/זכלמידמיב איהס ףסכל יוא׳רהש״זז הרובג/ניחב סשבןכסגטשפ/מ'
 ד !סיכ םליעל לדש הרידה ש״ע התש הרדו ס׳יה י׳כרכ 'יג ז׳יר וא םידסח ו׳יר ל׳ר ז״יר א״ה /בי/ /יכ אוה י׳וארה

 /טלמה דוסיש /רחוסו ש׳ז 1 ה/זא /בבוס איהש תטלתד םידסח /יניחב 'ה םהש דוסיה דע סיטשפ/ימה /ודובג
 /'רחס ש׳זי רבג בביס/ הבקנ דוסב רכזה דוסיל /רחזס הימחנ יבר היל רתא הנהו • ל׳נכ אבקינב סרובגז ריעזב
 םהל החינהו • הלמה סע א׳ער/ אירטתיג /יי/יזאה םע דחיב םללטל יואר היהש הרזעזגכ האנק ליטמ ה/א כ'ח
 'ארהו היפ ה/יחמז הלכא ש״מכ גזזזה דמב איהש הדיעסכ /חיכגה /א םידסחה זק/תיש ׳דכדחיב םגווזלו םרבחלו
 ש׳ע ריפסה /גבל ארקנ אוהש ל׳ר הדועס ילעכ לכל םהל בהז לש םילגרהו ףסכ לש ייה םירכזה םהש ףסכ לש ןה אלא
 ריאמ אוהו * םירפסמ םימשה דסב דיהנתז ריהזמי רפסמש ז׳פ ךל ךל /שרפ רהוזב ורתאש ימכ לגר ארקנ אכקונהס
 םהש ךלמה ןחלשמ ילכזאה לכ םהש הדועס ילעכ לכל יה יאד ברעתאד ולגרל והארקי קדצ חרזממ ריעה ית'א

 יברהאזרבד ן׳זז האחכלש גיאה הז סיתלמה סיקירנה סזי ךל יתד לא סיהלא א׳דמכ ךיכש אלו ריד/ היל-ילק
 ! רשע מ הלג/יתש רחאמ רהד אדקש רתא לאעמשי יכד םרבחל הניכשה דוסב 'א הטמכ דחיב םהינש ורכח/נש

 רורר ארקנש הניבב היהא םלועלו וידראירטתיגש ה״יהא הטתל אכקונהז ףסכ אוהש הלעמל רכז הז דחיב סג״ולו
 ס״עארקנ ט הכיכה/ראה יוליגה ירי לע ןכלו לבוי /זריח ולאו ולא םלועלו הרובגה םיקי/תמ םידסחהו בהז א1ה0
 תקדצ יאבג ארקנאוס דמיהשאזה הכ״כהזרסד הניבה דחאלכ היהש גזוזהסדוק רבדמ הזש םייח סיהלא ירבד
 סילית/מה ס״יהלאד יפחיצ ך״קה לכמ סכחה לעב איהז דתיב ורבח/כש גלוזה רחא רבדמ הימחנ יברו ימצע ינפצ

 םהש הממי הישעד/זכלת דע האירבד ריעזמ טשפ/הל ששיטהכ /פצרלע בהז לש םהילגרזףסכלשןהושעצו
 ן • הקיל אוה/1ליצאלהלעמל'1לעהל/יפילקהת ללש םיחקול רתא בר לאומשו בר /רחמו רדז לזר !שרד הנה /רחמ!ידז
 ׳. 1/בקוכ םע ןלש נ'מל> ןידבור קיתל םהמ סבמ הלח/מ המש הרדו םיה יכרכב שי הבוט ןבא ר/א לאומשו ירד ירד

 תראה ירי לע הכהו ם״יהלא יפורט ך״קאירעתיג ס״בת ןבש יבד הדועס ילעכ לכל םהל הריאהו הדועסב םהל החינהו
 י דוסי אוהש /וליצאד אבקינד ףיצרפכ הלג/נש הלודג הנחבה הרלזיס ילעכ לכל רחד ארקש אנ/לאעמשי יבר
 | לבקש הממ ול יד תיהש האירבב ביב סיריאמ !יה או״אד /אצתנ דימ/ש האירבה םליע לש א1הש /פנרלעאוה

 ק*פסמ היהש ןיא//מ סבמ זיקיל ךירצ היה אלו הלעתלמ ןפרצ ןושלמ /יכצר שח 'יצא םע רבוחמל ףרוצמ האירבה
 ] לכל ד/רד ארק ןכלו קאליעת חלע דרוי היהש הממ !ל :/ירכה סע ןרכחו

 ךו/ב ץביקתש הראהב שי!ר הזש הלועה ללכ הר1חס ילעכ חל הכ אוהש חדקא ינבא אוהש טהכ רמא
 הלג/ימה הראהכ שרח הזו !תנעב *חסיכ שרח הזו דוסיה ז־אירבר ק׳הק לכיהכ כ*גןינוג לכ ס 'רנש
 לסו יגילפ אלז םייח סיהלא ירבד זלאז ולא1דסיהמ ץיחל 'גק לולכ ק״הקלכיה הנהז /יליצא לש סינחג לכ ט הארנ

 י ; ירחא ףוקכ איה הפילקהש /זארהל אוה זנשריפש שורדה •'׳דשחהמלילכה/עדהוד׳כחםהש/וריפס דסהו'ודיפכ
 שיש הת לכ הפילקב /!שעל. התצע המית איהו אשנ יכב *לגר ד ארקנ הזז האירבי דובכה אסכ ;אוהש /ורטגז
 < • •־' :השחקב ם׳יהנ םהש /זלינאד /טלמי /סז/ח/ דהו • אסכה

 תבר שדדתב רמא המ ׳טז בהז ילככ 1*11 תננ היחרבחת הלילכ 'א לכ ׳ח סהו התצעב אסכה ארק צ
 אלא היה אל עשר1/זאלםז>/ויקשה י ד׳סי •דוהב העיב •הניכב דוה •חצנכ התכח המכחב

 :י ןיציח ילכב אלא היה אל ולש הז יתאש /וארהלבהזלשב םידסחב הריבג הרובגכ/טלמ •ד סיב דסח -םירסחכ
 'ז שיש זמיר אוה :בהז /למש בהז ארקנה /•יריבג אוהש 'וכלמדס׳יהנ ףרצל ט״קכ/פצרשזוט׳הכ רפסתכ י׳ייד.־*
 םא יכ ז%יא םמצעב /ור^גה לכא/ורטג לש / ניתכ /*לעת שש אוהש סשי ךכ רחאו • האילבד ר׳גח סכ 'לינצי
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 ה*דע חלמה לע רואיב ו קרפ
 םיללט ב אוזי ןכ יחא!דיה דכו דסחמ .תור!בג'ה דג3
 ונייהד תוללכ לש תיניחב'ז בזהמ3ח והזזתיכלמבירסיב
 תיקשיה ת'י יהוז ןכ ומכ *דסחה ןכי תיללכ בי ת>טרכ'ה
 םידסחה תניחב 3ע ומח אוהו בהו כ*נ איה בה*ו י3כ'ב
 י׳לכג ת״זקשהז והו!ן־יחבמ א3ז םינפבמ סהש אבקזנה לב
 ןדזיתי תיבמ יילס בהו יתיא תיפיצו ס״זית׳יב ת׳סכ׳הז
 אלא היחאל םישמתשמ ייהסהשתמ3כאהו ןבהו ונפצת
 י3כה י׳הנ אוהש בהו י3כב ש׳ח ימינפה א3ז ןוציחה י3כב
 םינוש םי3כמ סי3כו ש׳הל ןוצחדןועח ארקנ הוו ןוניח
 ת׳גח םהש תזינוציחד !ינוכית םירחא סי3כ 'כ 3ע תואיבל
 ףשמהל הת׳ה ותנווכו ד׳כזי םהש תיינזציחד תיימינפו
 ארטנמד ןיי איקנ אוה םשש הניכה דוסימ הייכבה
 ןיד ש״ח הנס תפי3קדתט3מ3 תישארב ימי תששמ
 בי ויה תילינגה םהש תטלמה 3ש ןייהש 3׳דברתיכ3מ
 םיכשמנ !יה םשמש בל ארקש הניכר דוסיה תניחב דוסכ
 לכס דמ3מ אכר רמא בר תיכ3מ ןייו 3״ו וניתובר ש'וו
 ומכ הנווכה םינשכ ונקמ 3חג איהש ןיי והקשה רחאו דחא
 ה3ש דוסיב םשש תיקשנה רצוא ארקנ תזכ3מה השודקב 0
 !תיאמ םינהנ סה םשו תיתשכה3כםיוזננ ה3ס ןטבבו

 ינפכ רחאו דחא 3כ3 תישארב ימי תששמ איספמד ןיי
 'ובצחנ תיתסכה 3כש טצחנ ססה יפא הניחבה יפכ ומצע

 יכ עורד עדונכ הניבה דוסי הא3יע דיככה אסכ תחתמ
 ם3יעה תאילכ תעכ םינושאר כ״מזיאנה ארטנמד ןייה
 תאילכ תעה כ'מה לכ ם יאכ םשמ 'ונישאר 'טג םהש
 רעו '3!עה תא׳יבמ הסעכש גועזגווז לככ ןכ םא םלועש
 ת׳יטגה םהש םינושאר נ'מ דוסכ םידקהל ןילצהתע
 עשרה שויושחח ןיכהו סדחקתתעסישעכה לכלעםינשי
 'אירב תע לש׳יכושאר תויטנהמ קיה ךישמהל ומצע ןייכ
 דחאלפהגמתפילקר תוכלמכ ודוס תימשכה לא םלועה
 לא חכ ןתיל ידכ היה הוו ותמשנ שרוש תניחב יעל דחאו
 ן״וו לס גווז? גמו לככש דחיב סנומל הגנד ןי׳ז
 תוייכגה סתיאמ כ*מ ־םהל ס׳דקיס ךחצ השחקד
 אזהשןיי והקשה דחאי דחא לכש ־ימל/י אבי ס״זז תינושאר

 אוהש׳ליעה תאחכ 3ש ןייה !תיאמ 3'ר סיכסכ ינממ לחנ
 'ורטגה ו1ז תישארב ימי 'ששמ זיבבעברחזסמה ןיי ארקנ
 האטב הכיככההכח אוהש הלעכ הכ ץכשד אחזר 'ארקנ
 ן "*וסיני" ש סילכ׳מ׳ילכזגוז׳לועה אחבר אה נווזב׳נזשאי
 'יכנעב'מישהה ןה ן יי היהש ל׳ר ר׳מזסה ת*י ב׳ל תטלק
 ־םת־׳אמ םיחקל םיקידצה תומשנ 3כו ן״1ו םהש םינכה לכז
 3תכש הזז הלעכ הכ קבשדאחחה התיאת אזהש׳זרטגה

 בר תוכלמ .קיו ש״מז םינשכ סמה להנ אוהש קי !הקשהש
 בר תוכלמ קד ש׳מ לע שרפמ קוספהש ל׳י ךלמה דיכ
 ד״ע ךלמהדיכ שהמבירה יתוא היה התכ ןיי דכיר אוהש
 'חיה יתשש יחח דיקפא ךדיבןיכעב ה׳לז י׳ראהכתכס

 'ה ןדע םהש םיילאמש 'הזסייניתי תועבצא 'ה *עבהלמ

 תויתוא - •י

 לא ילכ תניחב םישענ םהש תיליעכ ך׳עצמיתייתיא
 םשמ הל סיכ שמכ ילאו ג׳מהסכיתנ סס תויהל תכלמה
 ךדי ׳ינכ אוה םנש היהאסש ףוליח אזהס הניגבש טיפ
 לטיק תט ילכתטלמכ םישענ הנסה לש םידי'בה ולאו
 לע וז םהש תילאמש דיל תינימ♦ רט נ'מה טיתכ תויהל
 גס ךידי תויתוא ךלמה ד״יכ ש׳וונ׳מה םכותכואכנ
 סחיה םתוא ךיתב וזנג ןייה אוהש נ״מה םשש ט״זכ
 דטש׳מז •ן״בה׳ת תויטנו 'ירסזימ׳ילזלכ סחיה ןתואו
 ינשמ אלי׳א ריהמ אזהןייה תכשמה יקעשליי ךלמה
 דבל תויטנהמ אלא דחיב תחטגז םירסח םהש סיד־ה
 אוה ךלמה לס מ״ה ונייהד ן׳כז ה״מ׳יג ך"למה כ״ג יהוז
 דיכ והוז ן״כ 'יג תייתיא 'ב םע ך*ל תייתיאו ה״מ סס 'יג
 ן״בי ה׳מ םירי בה םהש ךלמה לש דכל 'אדי ומכ ךלמה
 ׳הש תויסנ 'הה והז 1 ל*ק 'ינ ללטה םע ךלמה ד״יכ כ*גו
 ד״יוא ן !יב הו לאו ׳חסח 'הה אלי ל" ק אירסחיגס תיייה 'ה

 ׳הש ׳כותכש׳חטגה נ״מה לש׳ילכה תיאמ ךישמהל עשר
 'הז לכב׳זקשהו םזז׳כיבה ןמ ךשמנה טלמה ל ס ילכ ףתכ

 'ותכש׳חסחהמ אלו רבל׳רטגה,סהש נ*תה לס ילכה 'והש
 - ל׳נכ נ*מה לס ילכה ףתכ0'.חטג המ א1ו נ*עה לש ילכה

 ךירצ הליל לככש גימה לש ה שחרמ עדונ !"ל^♦״11
 ת יכלמכ ןיב הנטב ןיכ שדחמ ילכ תוסעל
 הלותבכ איה הליל לככו דצ המחרש רחשה תליא דוסב

 לכבש ל׳דס 'ינוס 'ילכמ ילכו ס'וו שרחמ ילכ תושעל ךחצו
 הנח היה אוהו תטלמז הכיב לא םירחא ס״לכ הל שי הליל
 לש סילכה םתוא םהש ק׳מהב לש׳ילכה םתיאכ שמתשהל

 ׳ אתת רקמ׳אלע שדקמ ריסכ קימהב 'רק ילכ לכש נ׳מה
 •לוז לזד ושיד ןכלו עדמב תיימינפ'חוקנ ירקנ םהש

 'ינזשמ׳ינזש׳ילכילכמ׳ילכוכהז ילככ /יןק1ע*ר1
 רמאו ליקתכ תאצי אכר רמא ל׳מ *
 • םהב םיתושו םדזש םתאו ילכ ♦לפמ ילכ םינושאר םהל

 'תיחב ךלעה תעבטב םימתחנ סה םילכהש איה הכחכה
 טילשי לכל םתוח ףתכ 'תוח דסב הניבה תות אוהש ךלמה
 ימזןלתה לש םתיחה חתיפ היה אוהוסזתחןיעמכרו
 םהל עריא ןכל התימ בייח אוהךלמה םתיח לע רבועש

 דוסיה זעו :ה״עכ למקל ראבנ רשאכ םהל עריאש המ לכ
 זילע תיכלמ לס ילכ אוהש הענה םתיח אוהש יתינפה
 ןכלו יתדש אל 'ה ינא רס והז ז ןתא אל 'תאל חוככו רמאנ
 ׳דגואו תרתסמ אוהש רתסא דיסכהדוקנה תוימינפ ארקנ
 ן יכ תולגה ףתכ טרפבו הכ םינוציחה וטלשי לבל החתפ
 ב׳מ אירטחיג אוהש הב חגכב ה׳ולאד ,ס יהזו תיפילקה
 דצמ ןכ סנשי סגו רז טולשי לכל ילבה תא רמשמ ח!ה
 תיתת׳ח 'בה ןלאו סתזח אחשמיגש היהא 'ג אמיא

 ־םתוח ,ארקנ הזו תסלמ אירטמיג ס״תזח ה*ולא
 - תסלמה

 היתשהו אלמגב יל׳כזסנואןיאתדכ
 ת־־ט



 לש תרכ דיאמ םי םושמ ןנע בד דמא /ידכ
 ףא הי/ישק הבחה הליכא הרז/י לש/ח המ • הרז/י

 אזה הנסה " היתשמ הנחק הליכא עשר ז/יזא לש הדיעס
 *לכב תיקשהל ימצע ןייכ שייישחאש הלעתל ינלמא הנה
 *תנעב הי/ישה לבא ליעל לכזנכ אכקזנד ׳ילכה םהש בהז

 תעכ יכ ערזנ הכה יכ הצרי הרז/י לש/ידכ אלא היה אל
 הניכה לש דוסיה יזא ליעוה ןו/יכ י׳אזאר י״רנה יסנכנש
 ריסי אנק הסמל׳ םשמי/>*/יר הזחב המנעתתלשמאיח
 /יעכ '/יע כ'ג עדונכ ליעוד רישי דע ץוחל׳לגתתי אבאד
 דע ר/יכהה זא אכקינה ןי/יכ יאייאד י״הנה זסנכנש
 ׳ניבד ־תסי ךיתכ׳יתס׳באד רסי אזה הלש ת׳/יה לש 'זחה

 • עריגב הלוגמ איה הטמלו ספמ לגא
 'פ לע א׳ע ׳ד ףד ארקיו תשלפב ס״ת עדונ ןדרילו
 ןיניאכ ח״תסידח ירכשו ותש סיעיר ילכא
 יברג היל ׳יאר ןאמ ט״מ היתש אלכ הליכא ביתכ ןיאליע
 אלסנמד אלמח אילס ןמתד ןיגבז איעכ הליכא,אלתחד
 היזל״ר תדכ היתשהז סזז ש״ע׳זכ׳ הליכא והב ביתכ

 היתשה דוסכ םהל ש• היוהד ה״ז'קנש ן״זז ונייהד ה״יתש
 'יעזב ׳תישכל/יה תעכ יאו״אד דסיש וחכש ל״ר םהל הזש
 דוסב ׳א גזיזכ תידוסי בה םידמוע ריעזד הזחה דע יזא
 הטמלו הזחהמו היפ התזימי הלכא ןישלמ סיעיל ילכא
 'סיה ארקנ ואז יוסיכ ילב ודבל הליגמ אבאד דוסיה דמיע
 דיעזד ףזגכ הנג/יע אוהש יכפמהיתשה דסכאכאד
 זמכ הנה םידוד ולכשו יתש דסב היתש אלקנ איהש דבלב
 תדכ היתש ה״ז שא וז הניחבב םדש סה שממ אב ק ונב ןכ
 דסי הנה היתשה דס םהל שד ה״ז ארקנ סה ן׳וזהש ל׳י
 ית׳כת״ר אזהש ת״דכ דסכ׳ישבלתח ל״נכ דחיב יא״י אד

 דחיב יא׳ואד תידוסי 'בה תישכלתהש הנחכה ח׳ת תע״ד
 אכקינד זא ריעזד ת״ת ינח רע היבקונד זא א׳וד לתכ ן מ
 הרית אלקנש אכאד דסיהס עדונכ הרות לש תדכ שזז
 דסי אוהש הדותה ומכ ל״ר איה הרית המכח תילבזנ דוסכ
 הזחה דע אמיאד דסי אוהש הליכאה ד!ס ול שי אבאד
 אכאד דסי ישילש ינש יכ היתשמ הכחמ הליפא שח ריעזד
 הלוגמ איה דבלב'א שילשו הניכר דסי ךתב שכ ול ח איה
 ׳יה עשר יתיא לש יתדועס ןכ סג ןכלו היתשה דוסב אוהש

 ה׳ו ל״רתדכ היתשהז ןכ סג סיזי היתפמ הבירמ הליכא
 ל׳ר הי/יש ןכא ומכ אוהש דסי ןושל איה ת״ש ן״וזב ונייהד
 רתכ איהש ת״דכ דע יא״ואד ת׳דסי כ סהש ה״י-׳דסיתנש
 דח^דחאלכש דמלמ אכר רתא סנוא ןיא •ת״תתעד
 תא ןויכ עשר !ת אש הלמר אי ר • !תנידמ לש ןיי והקשה
 השודקב ודגנכ ולשיש יתמשנ שרושמ ןיי/יזקשהל ימצע
 השודקכ ודגנכ הפילקב יתמשנ שרס י׳ע ךישמהל ידכ
 ידכ סנוא ןיא ש״זי השודקב 'ויחא דהאו דחא לכל היהיו
 דחאי דהא לכ אלא ולא סע ולא תילייחה וברעתי אלס
 עשר יתאלש הנווכהש 'עה שרפמ הנרי ושרושב קזחתי

 סרסמ היה אוהש רחאת ׳ידקר׳מכח לא ומצע 'יחדהל איה
 ש׳זז ש״עזכלמל שולש תנשב 'עב ל׳זכב הפילקדאבא
 ׳מכחב ׳ה דסב 'תיב דסי המכחה אוהש ךלמה דסי ןכ יכ
 לשתימשנה לכ תטלמב הדסייתנ המכחהש ן־ראדסי
 ת׳תכ סשש ןסב ינימ סיסיתעה דסב הנטבכ לארשי
 ללחה יכ ותיכ בל ארקנ אזהז תימשנה רצוא אוה אכקינד
 לכלעשזוהלש ףוגה לגמ לחעבררתזיאזהת״תהלש
 תניחב לכ הלש רתכב םיסנכנ הלחתמש הצדיות״יכב״ד
 ךכ רחאו היתחיפס רשעמ הלעמל אוהש ל׳ע שח תרכשנ
 וא תידיכג ׳ה םישענ זאוהלשתעדכ םיצבקתמו םיסנכנ
 תעדהשיהזו • ל׳כ ׳יג ירה רשעת לילכ דחאלכיסירסת 'ה
 רטיעה דסב ת׳תב םליכ םינבקתמכ״חאול׳כאדקנ
 רסיכ׳יסנכנו סשמ׳יאצק הדילה תעב כ חאו אמיא ןטבב
 ת״ט ית״יכ ש?י םלועה דיואל םאיצוהל ידכ הבש תסלמבו
 בר לכ לע ךלמה דסי ןכ יכ ש?!הבש תיכלמזדסי איהש 'ז
 תומשנה רצוא איהש תטלמה תא המכחה דסי ךכש יתיכ
 דחאלככשיתהל זול יתצע תאןכסגןייכעשרהיתזאז
 ׳כה םהש שיאו שיא ןוצרכ תישעל םח וניקית לע דחאו
 זמצע׳ימדהל ידכ ל*ר ם׳יא שיא שיא ארקנש יא׳ואד תירסי
 יעיל אוהש ימיל לכינ יא םדא ינב ירחא ףיקכ םהילא
 אכקיכה שארב םיסנכנ יא״יאד רסי הש הלעתל םבתכש
 ץחל ומצע טשפתתו הלגתמ איה אבאד דוסיהו ריעזד

 'פה שרפתש יהוז ה״עכ ןמקל דאכא רשאכ 'בקימ דסיהמ
 הכחמ הליכא הרית לס תדכ היה היתשהש היה םעטה
 רסיה תשוהו הדסייתנ ךבש ל׳ר ךלמה דסי ןכ יכ היתשמ
 טשפתמו רבש רתכמ סצכהל ליחתמש הביתכ אבאד
 ש׳זז הלש דסיהמ קיחל הלגתמש דע הלש יעצמאה יקב
 ת כלמ רסי ת״ת תעד יתכ אזהש ית׳יכ כ״ר ל״כ ליע
 זאו הניבדריסט הסיכמ אזהטססזקלס ׳בהדעהנהו
 דסידזדתל׳לגתת איה רחא שילש לבא הליכאה דוסב ארקנ
 יפל חבקזנד דוסיכ וא ריע 11 דוסיכ סנכנו הניבד
 הי/יש דוסב ארקנ אוה זאו ל׳זנכ מ שבלתמש ףיצרפב
 היתשמ הכזימ הליכא אוה ןכ םאו ןכ דחא בתכש ימכ
 תישעל היה הזז ןכ ימכ סתיא והוקשה ןכ סג ןכלו
 תודסי׳בלסמצע תומדהל רמיל הצח שיאו שיא ןוצרכ
 ןכתי יא י היתשמ הכחמ הליכא םהל שיש א׳יאד
 שר;המ אוה םדא ןכ תש יכ ל׳ז י״ראה בתכש ד׳ע רמיל
 רסיה ךית שבלתמה הלוגמה םיקמע אכאד דסי
 ארקנ אוהו אכאד דיסיד הרשעה תשבלתמ םשש א״זד
 דסיה ב״א אדיעז '1 אוהש דוסיה דגנכ יתייה תכיסל תש
 ריעזר דסיהיכהה״לז י׳ראה בתכ ריעז ת״ס'קנייעזד
 ־ת םישבלתמ אמיאר ׳אז אבאד 'א תחופי 'כ יכ ה׳י ׳ק
 סידסח׳ה הנהו׳סג׳הו םידסח ׳ה ט שי ס ?ת 'א לכו ריעזה
 יכ יסיכ אלו ה״נ ת׳גחב ריעזב םיטשפתמ סה אמיאב
 םיטשפתמ אהיאר דסיד 'טג 'ה לפא תטשפתא ד;ה דע

 םלוכ



 !ר״רע הלגרה לע רואיב ד סרפ
 דסיד תלמג ׳הו םידסח'הה םגו ריעמ דוסיכ םליכ
 דוסיה םייתסמ םשש ריעמ דוסיה לאתודרוי סלכאכאר
 ׳זרובג רשע ריעמ דוסיכ שיש אצמנו ריעמ ד1סיב אבאד
 תלמ יכחת רשאכו ה״י ׳יג1 סלכ ןיב ו״ט ירה םידסח ׳הז
 ריעמ דוסיה הנהי היתפ ירה ה״יתייתזא סעלזנכתש
 וכ שי ריעמ דוסי אוהש היתשה ותוא לכא היתש ארקנ
 הליכא ארקנ׳טגרש׳טגה םהש היתשמ הכזרמהליכא

 הרטג אר ירעי יתלכא לזומ״רארקיז׳פ רהוזכ ש״מכ
 אלימש אעחד ונייהו רזהד אגרד דוה ישבד סע קחצי דחכ
 הליכא דוסכ 'איקנ תורובגה יכ ירה אלאמש אכרי םע

 'תחמי הלכא דוסב ן״וזד גזוזה םימרוג םה יכ אזה הנוטה
 הבקנ דוסכ 'איקנ םה ׳וכגה יכ י״נרח ׳יג הליכא סזו היכ
 'חטגה םהש ליכא דוס י״נדא ׳והש רוהד אגרד מ"רכ ש״זז
 ל׳ר היתכמ הכורמגהליכא הרותלש תדכ היתשהו הש״זז

 תורטג וכ שיו בתכבש הות׳קנש ריעז לכ רוסיה יהנ
 םרש היתשהמ הבורמ הליכא רוס אוהש םידרחהמ רתוי
 ות א לש !תדיעס ףאהיתשה דזסב ארקנש םימ םידסחה
 םעטה קיסעה שרפמ הנהו היתפמ הכורמ הליכא עשר
 רתיי ס הש תיי׳כגה םהש היתכהמ העורמ'ליכאהש
 ונייהד ךלמה רסי אוהשןלמהדכיןכיכשיזזסידכחהמ
 'רכסב הלז י״ראה ש״מכ ותיב בר לכ לע-אוהש ריעזד דוסי
 ןב תתנ לכל ה׳בקה ינפל תכש הרמא דוסכ אתועינצד
 כ״כ ודגנכ יל שי רכזכ שיש רבאו רבא לכ לא ונייהד גוז
 בישהו ודגנכ רבא יל ןיא ולש דוסיהמ ן׳וח והומכ םירכז
 הזלש גזזזהשונייהדךנזז ןב היהי לארשי תכנכ ה׳כה
 לארשי תסנכ אלא קושינו קוביח דוסב ן־וזיכמ וניא רבאה
 דורב הכיתב סנכי לארשי ארקנשריעמ דוסיהש ונייהד
 םכ דוסי גווז ה הזז אבקינד דוסי ךיתכארטד דוסי גזוזה
 ףוגהמ םירבאה ראש לש גווזה לכמ בושח רת.י אוה רוסי
 בר לכ לע ךלמה דכי ןכיכש׳זוארוכדדףזנהסעהלש
 הכיתב סנכיל ריעזד דוסיה תיב רכח ׳1 תיג אוהש יתיב
 תייוכגה י׳ע תינבנ איה אבקינד ףוצרפה יכ עדונ הנהו
 סידכחהמ םיבורמ ת׳רוכגה ריעזד דוסיב סה ןכלו ריעזד
 י ׳ע הפוצרפ ןוקיתל אכקונה איהש זתיכלןתיל ידכ איה
 זא ולש םיירוחאב ןידכ איהש תעכ הלחתמ תירטגה

 גיוזה תעכ ב׳חאז הפוצרפ ןוקיתל תיריבגה הב םיריאמ
 ׳וושהל עשרה יתלא כ'ג ןויכ הז 111 ןכ םנ 'ידכחה הכ ןתונ
 ינשה םהש שיאו שיא ןוצרכ תושעל ידכ השודקל ומצע
 עפש!׳יעיפשמ סהש ומכש שיאו שיא ארקנש א׳יאד תורס"
 תורסגה םהש היתבמ הבורמ הליכא ריעזד דסי ךיתב
 ירבד יפל.לבא ךכ השע איה כ*ג ןבל םידנחהמ תובורמ
 ןמהו יכדרמ ןוציכ שיאו שיא ןוצרב תסעל רמאש ל׳זי
 ביתבד ןחה.ידוהי שיא יכדרמ םילודג םייש ינש ויה ס הש
 ש״ע יכדרמ ארקנש ריעזד דוסי דגנכ ונייהד ביואו רצ שיא
 ה׳עב ןמקל;׳ש'מכ יכדרמ ארקנש וב שבלתמ אכאד דסיש

 ןמהו

 לכ איצוהל היה הניכה הפילקד ריעמ דוסי אוהש ןחהו
 הפילקד ריעמ דוסיב עיפשהלו ריעזד דוסיהמ עפשה
 ד ׳סב הפילקר אבקמ םחרב עפשה לכ ןכ סג ןתיל ידכ
 ילומג בישה וימחרכ ה״כקה לכא התריבג שרית יכ ׳חפשו

 ל׳זר ישרד 'וכז םישנ התשמ התשע הכלמה יתשו םג :ה״עב ש״מכושארלע
 אכהכ רב אבא יבר רמא היל יע ימ םישנה תיב
 ישניא ירמאד ינייה ונווכתנ הרטע רבדל םהינשש דמלמ
 שחושחאש זתכ הנהו ל׳כע יניציכ יב היתתיאי ירקכ והיא
 תיליל אבקונד תטלמ איהש היפוי תא תוארהל ומצע ן ויכ
 אכלמ לש תחאה רשע םע תימילש תוריפס רשע הל שיש
 יפויה איה הגזנד ריעזד אבקונ איהש תיליל הגהו שודקד
 יתשו סנ הנהו היפוי תא תוארהל והזו הגונד אמיא לש

 תלמש הנןןטה תטלמה תיב םישנ התשמ התשע הכלמה
 ל׳ר סה סייטיר ןימכו ןיתא דוסכ יזכר ןושל אוה סג
 רשע הל שיש ל״זנכ דבכה תרתזי׳ארקנתיליל אכקטהש
 רקיעש הנחכהו תיריא ׳וקרזל ןיא ארכהה לב א תרוא
 הזמרנ התשו שורושחאמ רתיי התיה יתשו לש התשמה
 םהש ן'יי י!תש רקיעש י״ותש תויתוא יתשו ןכש הילע
 ך תכ תוכלמ לש תוראה לכ ךישמהש איה התיה תורובגה
 תארהל יתויהנחכתנ איה סנש זהחהפילקד תטלמה
 איהש שירסחאת רתוי הפילקד ריעוד אבקונ לש היפוי תא
 יתשו לכא הפילקד ריעז ךיתכ תחזא 'ו סא יכ ךישמה אל
 רבע הפילקד א׳זד אכקוגב ךישמה העד אמיא איהש
 רתי יתש ז לש התשמה היה יוביר יתשו םגהחתיוא

 • שחושחאמ
 ריעזד אכקונ תכלמ אוהש תכלמה תב £^1
 הלמר אזר והז שחושחא ךלמל רשא •הפילקד
 דסי התכחב אתיכ דסי אבא דסב תשע המכחב םלט
 הריבע יכ יניטתנ הריבע רבדלסרינשש ל*זרש*זוקא
 ךישחהל ונווכתנ םהינשו עילקד ןייז סהשרי*זחו בל׳כ׳יג

 ל׳זר ש״מכ גווז ןושל אוהש ריכדל אוהש ן״וז גויזלעפכ
 עלבה גחזל הריבע רבדל ש׳זז קושב ומע תינדמ הואר
 ׳יתתיאו ירק יב והיא רמאד המכ ס׳ח הר׳יבע 'יגש ריזחהו
 השידקד ריעזד ירקה דס הב ךישמה אוה ל׳ד יניצט יכ
 הפיטה תלבקמ איהש התייכג שרית יכ החפשו דסכ
 יניצט.*ב] הכ ךישמה יתשו איהש היתתיאז לכא ירק דסב

 תיכלמי תוימינפ תראה איהש אגרשד אעצט ןושל איהש
 איבמש ס'זו הפילקד תכלמ ךיתכיתשו ךישמה השחקר
 אתכלמ יתשו רוחל ל׳זו קספה הזכ ינש םוגרת
 אוהש אמכזא אתמח ןוהל אגזמ הזהו ישנל איתשת תדבע
 ׳זפילקה ךיתב סיטשפתמשתעב תולובגה דוסכ רוחש ?יי
 אמכוא אימח ןוהל אגזמ הזהו ש״ח רוחש עבצכ עכטצנ
 איתוע ןזהליזחןיד ליטמ איטלפכ ןוהתיתכיתיאו ימאו
 תווחמ תוהז אכלמ ץמר ךיההלןילאשמקדהיאכלמי

! 



 חידע הלנמה רואיב ו קרפ י
 דצמ איה !חקלש עפשה לכ םהל הארהש הלמד הזר .ןוהל
 השחקה 30 תמזפצמי תחתהמ 3כ םה3 הליגו השחקה
 הלעמל ה3ש חכה סיגזזרזמ תניחב הויאב סה3 הארהז
 ׳ארהז שדקמה תיכ י3כ וזיבש י״ע סנה1 הגמ יא*זא םהש
 ־לידזהו יתשזל גרה ה״בה הסע המ ןכ3 ׳רשוע דטכ ס3זכ3
 סריסו הבקנה תא גרה דוסב ית3ודגמ שורושזיא3
 עיגה הכלמה יתשו סג הכר סרדמב ש״זז רכז ה תא
 הנמז עיגהש ל״ר תיב ןזש3 סתגי3 יתשו לש הנמז.

 • שרדמכ ש׳ע ס31עה ןמ תורבל
 שרדמכ ילטז ןייכ ךלמה בל בוטכ יעיבשה 0ץ^}
 ןנחוי יבר רקא אתזכ ןח!המ3 ימא הבר
 המיזיה 3ע הנוממה ךא3מ3 ה׳בקה ארק העשהתאכ
 אתגב׳יתט בירחא הנוברח היתיכ זזב אתזכ 13 רמאי
 סס ומכ זט זא סמימו הסירד ןושלמ ז טזבז זזב א/יגבאי
 קחשמ ה״בה רמא ןיעמש יכד ימא ינירצ סיבי א;הז
 שדיפז סיירזקה ייזחאמ תייתג איבא ןהי3ע ינא
 ירזזיאמ 'יע ירוחאמ םיסנה םה תויתגה רק ןורעב
 םיחספד ימ3שידיב אתיא ותתגהז רתיה הגיראה י3כ
 וליפא רמא 3זאש ןב ןתנוי 3״זז םירבד !3א קרפב

 דתז :ךז3מ3 ריתע דחש תועדוי סייריקה ירזזיאמטישנ
 האר תונז קחצי יבר םדק אנ יבא יב בקעי יבר םגרת
 ךא3מ3 ה״בק ימא ךכ יפ׳יתכ תסכרכ ביכזעשר ותוא 3ש
 סזררתז סיבת םוכרכו עשר ותוא 3ש תינז האר תיחשמה
 חריה טועימ שורדב ה״הלז י״ראה זניבר הגה . •ל׳כע ונזסתנ הריבע רכד3 םהינשש ש׳תכ םתוא
 הה3כהב שיו האירבב יכ עד 3״זוכתכ

 האירכד ריעו דגנכ ת!3כיה ׳ז םש שיו עדונכ םיפוצרפ
 'ונה תירחשד רצויד םה ו3אז ןירוכד ןי3כיה 'ו םהו
 'קטד ןי3כיה 'ז שי ןדגנכו רהוזב ידוקפ תסיפב
 ןי3כיה העבש םה ייהו תיכרעד רצויב םהו ריעזד
 תי3כיההז תוקצומ העבשב 'ז דוס סהו ןיבקזנ ׳וז ןירטד
 סיגחדזמי לוחה יתיב םישמשמ םהידזקעתשרפדו3אה
 חגנכז אבקינדאמ3ע תט3מ דוסב תטקנ םהי3איזא
 תי3כיה'ז שי המצע האירבה ס3זעד יאיזאב ה3עמ3 שתה
 העבשו *תיקצימ ׳זב העבש דוסב ןכ סג תיכקנו םירכז
 תכשררצזיד תז3כיההםהו םירובד םה אבאד תולכיה
 תילכ׳הה סהו ןיכקינ סה אמיאד תי3כיה העבשו תירחשד
 רהוזב ׳ירכנה ןילכיהה םה ז3אי תכשד תיכרעדרצייר
 ןילכיה העבש אנמז אוההב ב׳ע ג״כ ףד תישארכ השרפכ
 'יכו 'אליד א3כיה אנינת • הכהאד א3כיה האמיק אלכיה
 ארזכרד אמלע׳ארקנ סה הניבה רצמ םהש םינוילעה הנהו
 םיסירס׳אלקנו ךלמה ינפ תא םיתרשמה םיסירס 'ז 'ארקנו
 ולא יא יתותכש תא חמשי רשא םיסירסל ה רמא הכ ד׳ע
 םזיכ אלא םיחתפנ םניאו לוחה ימיב ןמצע סיסרסתסה
 " האירבל א״א לכ ןיאליע ןולכיה 'ז ש♦ דועו • דבלב תכשה

 דועו א דכ ינש קלח

 םיליפכ דחאו דחא לכ לש ןילכיה ׳זה יכ תעדל ךירצ דועו
 דע אליעל את תמ תולכיה ׳ו שיש ימכ הנהיכ םילפטמו
 ןוצרה לכיהב שי דוע א׳ז לש םהש לוזיד רצייד ןוצרה לכיה
 וכותכ םירחא ןילכיה׳ו יכ שיש ריעזדת׳ת אוהש ימצע
 ולש ב״חכ םהש ק״הק לכיהכ ןכו :תלופכ ז׳ז ס׳זז
 רחא הבהא לכיה 00 שיו •ילא לכ תיללכ םש שי
 לכיהו ןותחת הבהא לכיה שייב אצמנו ןוילע רתוי
 םהב שי םיפוצרפ ׳ההת ףיצרפה לככ לכו ןוילע הבהא
 ורמאו ןייכ ךלמה בל בוטכ יעיבשה םזיכ ש*ז ל״נה לכ ׳וללכ
 םיקמ לכ ןנחוי יבר םשב יול יברו ןדזי 'ר ליזי הבר שרדמב
 בותכה שורישחא ךלמכ שחזשזיא ךלמל הליגמכ רמאנש
 ל׳כע לוחו שדק םתס ךלמל רמאנש םוקמ לכו ׳בדמ
 אוהו םתס ךלמ אוה ןייב ךלמה בל בוטכ ןאכ ש״מ הנהו
 הנוטה ליח ן ושלב רבדמש הממ הצרי •לזחישדקרכדמ
 הביטה אלו הבוטל ןוימדה ףככ אוהש ךלמה בל בוטכ איה
 ׳זה ןכ םג םילשהש דחאת רטס )היה אוהש ונייהד המצע
 רככש רטס היהו בל בוטב היהו העטו קורפא אלו םימי
 'וע הל ן יאו השודקד תיליצאד אבקונד ףוצרפ לקלקתנ ז׳ח
 אלו תילגב לארשי וראשי יאדוב ןכ םא ל״זנכ ז״ח הנקת
 ךפהנו ז׳ח ותבוט םלשנ אלו העט לכא םלשל דש ואצי
 היה אלו ביט היה ויניעב ךלמה בל כ וטכ ש״זז הערל וילא
 השחקד ךלמה לע שרדנש דיעי ומצעל ול ער אלא בוט

 • י׳ראה איבמש המ עדונ יכ ןוימדה ףכב בוטכ שיתכ רמ אנ
 ואצי תירטגהש דוס אוה יכ הרטגה ארקנ בוט יכ ה׳הלז
 ׳לחג הראה זא ׳ילבקמי םידסחה םרט קזחל ולגתנו הלחת
 הלוגמ תחכית סבוט׳עה ס״זו תילוגמ םתייהבהלחתב
 תיריבגה סה תיריאמ!תטיסרתוי יכ תרתוסמ הבהאמ
 'יארקנה׳ידסחהמ רתוי תילוגמ תויהל תיחכות םיארקנה
 'ילגתתש תעכ הנהו׳יסכימי םייתסנ םתויה תכיסל הבהא
 י ל בוטכ שח 'טגהמ םטוט רתוי סה יזא םידסחה םתוא
 תבסה ׳ק תטלמ ארקנש 'זה הזיב ולגתנ רבכש ליר ךלמה
 ריעזד ת״גח דגנכ דע ולעו ולדגתנש ס״ע יעיכש ארקנו

 הזתב ולגתנ זאו ריעזד תיריפס 'ז תוגרדמ 'ז איהש
 ׳גיבד דוסי ׳תייתסמ םשו עדונכ בל ארקנ אוהש תוכלמד
 ךלמה בל בוטכ ארקנ היה זאו קוחל תידמגה ולגתנ זאו
 םידסחה ולגתנ אל ןידעש תומלשכ בוטה אלו ןוימדה ףככ
 ןוקית הל היה רבכו תירטגה םהש ןייב ךלמה בל בוטכ סח
 'רבגתנ עשר !תוא לש׳תזקיק םלשנש התע הרמא זא ר!מג
 יתשוכ המקנ תושעל ידכ הניבד יהרטגה ןתיאכ איה
 אתריעז תיליל אכיא יכ אתבס תילילכ איהש הכלמה
 יתשח שזיזשחא לבא 'פילקר ן״וז םהש ןמה תשא אתמליע
 לשרשאזהש ןמזהתל רמא ןכלו ל׳נכ הפילקדאו׳חסה
 1*ירבג אוה ןמיהמ הנהו תיב בירחיש תיחשמה רש המיחה

 תיפילקה ךיתל רייש ול היצו תיחשמה רש םלועל א!הם
 סר ־ימא 'טז סתיכ בירחיש רמא המ ינפמו םתוא בירחיו
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 .־"/דע הלנסח ריאיב ו קדס
 ל׳ד ת׳רז לש ת׳דאיתש עשר !תיא )ש ויאר ,ייגז ןיח*
 ,גישי !תיא לש ,תונזה האד תיחשמה ךאלמל רמא ה׳כקהש
 םהלש ׳ולכיס ׳זהשאו״א לש השורק ךיתמ עפש ךישמהש
 ס׳יגמז עובשה לכ םמצע תא סיזמשמפ סגנייש םיארקנ
 ותיאז בשכ םא יכ םהלש סיריכדה םע שמשלמ םהיחתפ
 לש ןז׳זה ־קתכ תיכז תושעל ירכ םשמ עפשה ךישמה עשר
 םיילילו לא׳מס /יו׳/יזא גהסע 'מיגת׳יז !הזו הפילקה
 ל׳זנכ ונזס/ינ׳ריבע רבדל!'הינשש ש״מכהגנר ן״יו ה םהש
 'זל,סז ש ךלמה יכפ׳יתרשמה׳יס׳דסה ׳ול״טלמס ה!צןבלו
 'הש׳ילגאר ׳טלמה ינפ׳יתלשמ םתש שחקד או׳אד'ולכיה
 יסירמ'זת זלא׳נהי ךמיש בירחיז׳פילקרא׳ואב מק> ישע•
 זגהו ׳זדטגה לעכ 1*ירכג ש׳ע 'קנשתוריבג ונימכ'וה סה
 העבשה !בירחיש האירבדאו׳חד תולכיה ׳זרתחטג ׳ז
 סהיכש וכ״׳כשרטעכ הפילקר אז׳אד תזרימתד תולכיה
 יכ וה ׳א ד׳סכ ליעל ש״תכ (יה ה/ייה רקיעהו ׳ריפע רברל
 ׳ זשעלידכ יתסזתא׳יכהל רפא ןכלו ינימכ יכ ימחיאו■ ירק

 :הלחמכ הכ המק • ,
 ליזדד ארמגכ 'יכו הכלמה יתםו ^י3זד 7
 ׳א האסמהעשרה יתש> התימש דמלמ

 הכאלמ םהב השוע ה/י ׳הי תימירע קכישעמי לארשי תונכ
 סייטו המייע תכשכ שתשמש הילע רוגנ ןכיפל תבשב
 רזגנ דשא תאו התשע רשא תאו ימשו תא רכז ביתכד
 י׳דאה ראיב הלה ל׳כע הילע רז גפ ק התשע רשאכ הילע
 לע ל״זד שרדש המ לע ׳ג ׳פ תופילקה שורדכ ה׳הלו
 ׳ילשחי לש׳נברזזימאלאדזצ האלמתנ אל הברמה האלז א
 הראשנו הכרחכ הסודקד דיעזד אבקס איהש סילשירי יכ
 תז׳פש התיכ העשרה תוליל איהש דסזדכל הרוק דוסב
 ׳רמנש הממ םלש יקרפ תישעכו 'אלמנ התריבג שרית יכ
 וזמר הז לאו לדמ תסזשארה תחיפס'טה םהש סילשח׳ת
 הכבת ׳ירתסמב הטרסשת אל סאי ׳ע לע הגיגח תכסמב
 ינדאינ רכב יכ לארשי לש ןתיאג ינפמ הזג ינפמ ישפנ
 קדחו תילג קנעו !ישארה םדא אטח קנגמכ רמא םוקמכ
 ןרא סימשת־ךילשה ביתכה שזז׳א ן־יכע לסה שדקמה תיב
 ןמ ךילשה א** איהש לארשי ת׳ת יכ לארשיתר^ת
 ןדא ארקש אבקנה תא ונש ת׳תה 0 ןדי־אזהש םימה ה
 יה׳נ רגנכמ הכיצשה םגו הזחה סיקויב ערזמ םש התיהש
 'זסיהמ הפסל׳דריו סש י״הכ סהש וילגד סודה דבז ,אלו והזו
 לככ !תסלמז׳פהדוס והזו לסכדכלכ ׳אהדוקנרוסב טש
 ׳בלתנש׳ישעדסדא דוס א1ה יבו׳ל קקיתכ־׳אכתכש תלשמ
 שדא ארקחתולינאד אזד אבקונ אוהש ן יעילק רשעב
 לעכ׳עט׳יקףד רבדעכתשדפ רהזזכש׳מ זהזזהישעד
 'לותב סזק ףלסית אלו הלפנ ׳פ לעו זכז ךלי שחכב הלוק פ
 ראשנ אלהנה ס אוה קעהז ׳וכז היש׳רו אכנז ןיכע אוהש
 סכשתטלמתכיחכקר השזדקדתילטאר ריעזדאכקטב

 ׳ורטס ׳שהראשז .הבש תמתחתה תירישעה תניחב תיהש
 תינוילעה

 ריע ז ר טש'ומילעה תיליעה שלג־הלואפש הבפ תינוילעה
 תיליפס 'סה ולאו הפילקר אפ קזנכ השמל ודרי ולא עדונכ
 הנותנ איה ט אדמעל תביכש איהדאסידארקנ תינושאר
 הכש הנורחא המחכ לכא ןכסמה רפע דפב הפילקמ !יב
 תטלישס איהתיליצאנ הראשנ הדבל איה חכגז'ארקה
 ׳רטגת סהלשיאכנז םהש 'לועהתימוא ןכלו תילגה ןמזכ
 1דשי לבא 'תע 'סלושהאככזהמסינוהנש יפל הזה תילגכ
 סה ןכל רפעל תכטשד אשירהמ סינמ ינז אשיר םהש

 • ל׳כעאככז׳קכה׳לועה'זסוא חת׳ילפשז׳יענכנ הזה !לגב

 ש ישפהל התתיכ התיה המ הלמ־זאז ד קכת ,״״(131
 הכאלמ תישעלידכ תומורע לארשי תסכ
 ש׳אהסה !ורשי תינבש ונרבד רשא רבדה אוה אלה תבשכ
 ׳ארקכ הלש'יעשה ןכל תכ ארקנ איתשתילינאדאכקסד
 םש הל שי הלש ׳יפס לפט תיכלמכ הנהו המש ס״ע תונכ
 תינבת רפסמכ אוהו חיסת'סמיג ן״כ׳פ׳שירהז׳אן״ב
 השע י תיגכה שפשמכ הנדעיי ונכל סאו שא תייתיאה םע

 ׳ונכה ןתיא פילקה םימישפק ?יהש שאו אכסה טכ ש׳ע הל
 תא׳שיבלזי 'רקה ידבכ׳אדק׳הש׳הלש׳ילכס חקלז׳שידקד
 םילכה תיימינפ סהש׳״רואה לכ׳זתינה ו׳ישטלה ןתיא׳מרע
 'י לונמ 'יראשכ ת״מדתזמש ^עד׳זדזאה םהש שסל יתלכ
 חרי ן״בר׳ימש׳שער זמאת לבא םוכליתלכ׳זליצאה׳לזעב
 תטלמ לש ילפש תיליגאב היאשכ תמאי החיל תימש 'מ
 תיריא ה שע חרי ש*לכ 'טה לכא םילכ רפעהמ סש ראשכש
 התריבג שרית יכ תיליל החפשה ךיתנ ושגלתכו ן׳כ ׳שד
 םהמ הזיא לזי׳ראה לשתיקילזיתמסס ׳בהקכתהזבז
 םמיקמכ םש ןייע תוליצאב ראשנ םהמהויאז האירבכ דרי
 תנשב אקח הכאלמ לאישי תימ ©ע זמעש הכוסהו
 םידרוי לומה ימס טלזול1י'*זת רמאנ ימכ אזהןינעה
 עייסל תדרל חכ םתגרדממ החיל םישבלתמותיתלזעה
 אזל קר תישעל חכ ןיא תזז !תימד םיכלמ 'וה ריריכל
 ק״זיכדכל לוחה ימי השש םה ןכלו ארסדאזהש דבלב
 תבשה סוט ןא עטשה ימי לכ סידריכה סה א׳זד
 סל שיש ררכל תיכלמכ תכ ןיא וא תסלפה דג8כ אזהס
 ידי לע הברדא ןכלו תב יזחאתי אלש סינזגיחה יכסמ דחפ
 כ'מ הלעמו תנשב הלזעאיה לוחה ימיכ ןקתנש ה׳מלחכ

 • כ״ע תישרח׳ ?תשכ'יאינימ זאו א¥ סע תרבחתמו
 דירוהל אברדא המגע ןחכ העשרה יתשו
 םש תישעל תיפ׳לקה ןתכ תוכלהה
 היהי אל זאו תופילקה הכ וזחאתיש ׳דכ ןכ סג הכאלמ

 הברדאו תולינאב הלעמל תיחא סעפתילעל הלסיהל
 סיטפשמד אבסב בתכש !תכ התימה הל המרג הזידי לע
 ערכא עדד־ ארט׳סב גהנתא דכד .אלקישה דמב
 אתעש אותהב ומד ןיתמשנלכו ארחא ארסמ אזההל
 קתמשג ןסיאדזל גמל לכא *ול ליטנו ןזל קישע אלקיטב
 הלכל ןולןא;ישו אסיבארסיסמ ןחכסאז ההלבל ןייפכ

 אנתדכו



 רואיבו קרפ ־
 זסילשז יאתשילכ לג קשעתאד אשידק אנזרא אדל אנמיסי
 תונבב 'וכילקה וטלשש תעב אכהףיא ןכ לע 13 ערל היכ
 דכזנכ תסייע ןתיא קטישפמזיהיליעל לבזנ ןכ לארשי

 הכאלמ ןהב׳שוע התיה1 ׳זחזרע ןתיא קטישפמ ויהו ליעל
 ׳אלחה ירי )עםברדאז׳זפילקה ן יכ'שמל וראפיש ידכ׳כפכ
 הפילקל 6 ערל היה תיפי)קה ןיכ םיכלמה הסזע׳ת״זיש
 שמ יליפא הב ויהש׳שזיקה וניניכ לכ׳ררכמ ה/ייה ביכשהש
 וליפא םילבה תריבש לש םלועה .תאירב .תעמ הב ויהש
 הראשנ ןכלו םשמ הניכשה ןכ סגאינזה תימכסה ןתיא
 החקלש /יעבו /יויח ילכ הגנד אמיא איהש א/יכס /ייליל ה

 אמ 1ה/יד אכקלנב הסמל הלעמ הנממ תויחה לכ הלעמל
 הלעב םע הלעמל רימעל רוע הלוכ י ה/ייה אלשאכר
 והיילגר ישמשמ דוסכ עדמכ אדח ארסחב שזרזסזיא
 עדסכ׳לעמל /ילעל םיחינמ םניאו אבר אמוה/יד אכקזנכ
 ׳ילע רזגנ זב סג ןכלו םש ןייע ינש קרפ תיפילקה שחרכ
 אתבס תיליל לא הבכרמ המיה איהש יתס1לע הרונה
 רתאו םירמכ םזימהאבצלע׳ה דוקפי ־תסכ ליעל רכזנכ

 יתשו /יא איבהל בתכש הזו המדאכ הומאה יכלמ לע ךב
 רמא אזה ןורב שודקהש תוכלמ רתככ ךלמה ינפל הכלמה
 ד/יער לבלביש שויושחאלש שארה ן וחמת השעיש ןתוהמל
 ךר.צ ול ןיאש׳אריש רחאמ !תיב בידתי זמנעכ אוהש ידכ
 ר ככ היהש העטש רמאש והז!ןמקל ראבא דשאכ הכ
 יתכי לש השארכ איה תולינאד תוכל ויד רתכה ןיידעש
 שאר ארקנה תוכלמד תינוילע תיייפס העשתה םהש
 3ש היפי תא סימעה תוארהל ה/ייה זמכזטז ד/ס ארקנו

 תפיייאית תפי התיה איהש לחר ת>נכ ןהש ן״ויצ תריב
 לחר לש ימיה לכש םימעל תזאיהל הנס היהו הארמ
 רככש עדי אלש הכ העט אזה לבא אקיד א'״ה)החקל
 זיל היהש תממ !ליפאי תיכלמ לש הראה לכ הכממ החקלנ
 ראשכ אלו הנמת החקלנ ןכ סג 'ילכה תריבש ן חזמ סרזקמ

 המזיה ידכ תייחל לביתש ידכ ללכ תויח םיש תב
 * בז/יכה ©זז

 רחאמ איה הנתכה 'זכי יתשו הכלמה
 היהי ךאיה כ*א יפויה לכ הנממ החקלנש י
 'ואסכ תכהו - ןאמתו ןכלו ךלמה ינעל סככילתלטי הל
 היהש עפשהו תירקיע איה יתשזש הרזמ הכלמה יתש♦

 זי״כלמ םיוו הילא הלפט ה/ייה השזדקד 'טלקהמ הכיתב
 תיכלוגהס הר ימ יתשו הכלמה רמואשכו י׳נראלאייג
 איה הפילקה איהשיתשי לבא תירקיעה המיה הש זדקד
 יכ י/יס ז הכלמה ןאמתי רמא ןאכ הכהו •הילא הלבס
 התיה ןאמ השזדקד תטלמה ל״ר תז״כלמ 'טמיג ןא״מתי
 תירקיעה תטלחה התיה זאי הלעמל התלע רבכש ׳מע
 ןכלו יתשי םדיק הבלמה יתשו הכלמה ש'?ז הלפטה יתש"
 םיסירכה דיכ רשא׳/ייה הנווכהו ךלמה רבדכ אבל ןאמתו
 לכ ורקל ןלמה ינפ םיתרשמה םיסירכ 'וה ןתאמ
 עפצה כ רכ

 רצ ת״דע הלמה
 התשעש תינזה ילע ל״נכ התא טירחהו הכממ עפשה
 לש םדיב השורקה הרוחס םיכירכה דיכ רשא ש׳ח

 :םיכירכה

 ׳עפסהה הרזחש ל״ר הנטש'יג סיס״ירכה הנדו
 תיכלמד אבקזכד דזסיב אוהש ד״יב
 ריעזה הלענ םע הרבזיתהל נ'מ תולעהל ידכ 'יצאר
 ׳הב דאמ ךלמה ףזצקיו זאו ס״ע ךלמה ד׳יכ דסכל״גכ
 ךאלמ 11 יאמ בוט הנהו רוככ עדונכ דיאמ'קנה ׳זדזכגכ
 תיחשמה ךאלמ לאירבג דסב תודזכג לכה א!הב תימה
 חקול אנה היהש תחיא ששה ל״ר זב הרעב ותה חז והמ
 ות,יחו והזו תיחשמל יל וכפהנ השחקד ריעזד ף׳נרפהמ
 תאצל סינ׳ר ויה כ'ג םהש ילס ק׳ט הרעב תורוא 'ו ת׳מח
 הכלמה ןאמתו ל *ז סיזז-יתכומ האציש וקכ !תוא תיחשהל 1
 הריבע רבדל םהינש ר.י*מאדאיוהאתיצייפ ידכמ יתפז
 הדמלמ אנינח רכ יסוי יבר רמא יאתל אל יאמא טזזכתג
 יל דבעי לאירבג אב אנת אתינתמב תעינ הב החרפש
 יאת הלעבל תערצ הער תבאדזככהלמדאזר בנז
 תיליל איהש הער השא אוה העסה • הכשרגי היתנקת
 ?רבחתי רשאכו ר״יש ארקנ לא׳מס הלעבז ריומי׳ארינכ

 ר׳ומח ר׳ופ ןכש תיעלצ ׳קנ סה וא וידחי רו״תחכו ר׳יסה
 זא הלעב םע גוחותהעיהסא רשאכש ל״י תיעלצ'יג
 רהוזב סימכ זגזזדח אלש הי תנקת יאמ• תערנ׳איקנ םה
 סקימל אמלע ליכי אל ארחב יגוזדזמ רכד ןיתנ ד המכב
 תיזנמ ידילע םת א שרגיש הנשרגי היתנקת יאמי והיימק
 ׳מנעב הנ החרפש ש״זז דחיב זגזודמ ,אלש סיבמ סיסעמו
 םע גווז *לוע הל ןיאט תורוהל הלעכ סס אלותעיצה
 אתיכתמה ש״מי׳דגל הב תערצה ׳חרפש ריגת ׳לכב
 ׳תע יע© תורוהל 'למד אזי • בג הל הבעו לאירבג אבש
 תוריפמ 'ס.י םהש תוליצאר תסלהד תכהו שארה היה
 'ינארתובלמד ת׳כלמ איהש בע הי תועילקה ךיתב ׳טמל
 אבנו 'וארקנ םהש תומיאה זאו 'ינאב 'לעמל יאשנ היה
 םינוזינ זיהב יעל ת לגב לארשי לע תיטגתכהל זיה
 ׳לעמל ולפס תאזה תענ לכא ׳ול גב טל־ש היהש אכעהמ
 שארהמ׳ינוזס סיס לאי&יזא׳ 'ינאב סמיקמל 'יפכ ׳סה
 בצוה דרוי היה זאו ןמקל כ׳תנס זתכ הלודגל זלע
 לכל יחת היה אזהז תולינאד הלמד *כופלמ איהש ׳טמ)
 בנז הל השע לאירבגש םיח הדסק יהכתסאד ןסיא

 םארהפשארהחכמ אלו בנז שארה חפמ אוהש תיי׳הל
 דאש תטלוש התיה בנזהו הלעמל קלתסנ דא רככ
 ךיתב בנזה התיה ןידעש קנש םיעבש ףיכב התיכ
 העשרה )יתסוש רחאיו י םהמ םקנהל ידכ תופילקה
 ןכל הלעכ סע גזזדזהלזדיע אבל אנ הב ןיאש ;התאל

 :ל״גכ אבל ןאמתו

 איר ט םיתיעה יעדוי סימב־יל ךלמה "113^'1
 ־יהיזבלאממש זמכ אוה רמאיו הלגמ

 תסיפ ג* 2



 הידע הלגרה לע רואיב ו קרפ
 רשא ליזו אמיעי 'למ אוהש כ'עט*יףדארקיותשרפ
 דיהה אוה אתיעי 'רימא אהד ישפנ וערכ ימיכצד ימי/יא
 'שעאו ןשפנ רתאת המדזעזלפיעב ןטשל רתא ילד.'י
 'יתיערב ה3ע 'א׳רבד איא אוהש ךלמה רמאיי סיזז ן3
 'בה םע הליבו המכח ןכש כ'ח אוהש םימכחל עיפשהל
 תעדה רוס איה הניכר ׳וה ערזאו סימכח3 'ינ תסימ
 ו3ש זיתיייפס רשעב 'מכחב הנהו • דחיכ בייח סיכ חמי

 ה״יהא רשע סה 'ימודיפס 'יג הנייככז • מ וי ׳ה רשע סה
 ש׳זית׳ע לג ה״יהא ׳יז/יזיוה 'ידחיב םיכחמ רשאכו
 ןישלמ׳זהש ומשא הזח מא םדא עדיו ןישלמ איהש יעדוי

 בייחה םיגדמש סגוזז י״עש סיימעה יעדוי והזו גייז
 שי האירכד ךידאבש אוה ןינעהו 3לכ מ'ע ׳שענ דריב
 ק׳הק 3כיההו • שיע ׳זה סויכ קוספב 'ונכ ןי3כיה ׳ז
 דחיב עיטושאר הש3ש םי3ו3כ םה סש ףוצרפ 3כבש
 הניבו המכחה םע גוודזמ אוה איאכש רמכה הנהו
 גוזו ק דוס םהו יכונכ םימע םיארקנ םהש יבב
 ־ • :היכו היניע

 ׳טלמד י״הנש עדונכ ך3עה רבד ןב יב 0^0׳"!)
 א ׳ח עיו33כ ןימכ שכלמממליצאד
 הנהי • האירבד קיהק 3ביה מיללכ אוהש 'אירנר א'ואו
 ׳אירבד איאב שכלממ מילינאד תיכלמד מיכלמהז דסיה
 ן׳כ יכ סיח ׳אירכד ׳ניכב דוההו ׳אירבד אבאכ חצנהו •
 ריסי ׳והש דסי אירטמיג ןיכי ראשנו א׳אד רמכ אוה ףכה
 'טלמד מטלמ אוה ן3מה רבד ארקנש מו3יצאד מטלמר

 םיחסכ בצנ ךרבד 'ה ס3וע3 ד סב ר״בד ארקנש מו3ינאר
 דוסכ ו׳רפ׳חיג י״כרןיכ יכ שיו? ש׳ע 3״ו י׳ראה שימכ ׳
 דוסכ היבז 'יניע דחיב םיברו סירפ םהש מט3מי ד׳ס
 'יצאד מט3מד מט3מהו דוסיה הנהו עדונכ דוסיבש ׳רטע
 םירסחה לולכ אוה מעדכ םשו ׳אירבדמעדהכיחא'שעג
 דיסח 'יגש ביע דוסב סה םידסחה הנהו דחיב 'רמגה
 אוה ןידו מ'ר ירה םמצעב ןידוי ׳דו מ׳יגש ןידזי 'ר וב שיו
 3'ר3כ ינפ3 ךלמה יכד ןכ יכ ם״חמויומהז םינידה ד.סי
 ש״זי 3'כ ׳ארקה מע־לה ןימב םישב3ממ '3עהו דוסיהש
 דחיכ םיגוודזמ םשש מערה 3ש סינפ3 א טש 3כ ינפל
 דתיכ םיגזורזעש ןידו מי יעדוי סייו מ ויזבגהו םידסחה
 דוסכ מוייכגה םהש ןידו םידסחה םהש מ'ד
 ק״ט ןיטשעמע םשעי מ*עי 'יג ןיידו מ'ד ןכש מעד3

 • ש ״11 ומצע ךיראד

 ׳רעגכי׳רדתב ׳1כו רמש אנשרכקלא 3 ללק !"11
 ולוכ הו 'פ דלנ יבר רעא ל*וז ל׳זרד י
 ינפל מישה יכאלמ ורקא אנשרכ רעאנ מיגברקה שיע
 ךינפל ׳ירקח ימ עשי ומיאלשומצעסייקממסאה׳כקה

 הנזי ינבז םירימ ימש ךינפל בירקמ *ה ימש הנש ןב רפ
 רמא מאר המכ הערא חבוע ךינפל הנט ימ אמ״ירא
 הניהכ ׳רגב שכ1ל ימ שישימ יל הפעמ המדא חכומ

 סיפמו

 סיממ סרמ הפשיו םהוש שישרמ בימכד ךינפל שמשמי
 מזתלסה מא ךינפל םרמע ימ אנסרמ מיפיעה מא ךינפל
 חבזקה מא יניכיז אידכ חכזעה מא ךינפל ןיסמ *מ ןכיממ
 ינב לארשי ה׳כה םהל רחא העש המיא ומנטממ לע
 אוהש סה יבהוא ינב סה יבוהא םר יברק סה יער םה
 םנרק ינא םמורמ יבהוא םהרבא ערו בימכד םהרבא

 • ועעל ןרק סרדאירכ
 העבשה םה זיעבשה ולאש עדמש ךירצ 031*11
 *הסב ליעל ונרמא הנהו א׳אד ןילכיה
 םהשב״חכ מינזשאר השלשה סה םימכחל ךלמה רמאיו
 וילא'ןרקהו רמא המעז היהא'יז מייזה׳י סימיעה יערק

 ה״יהא הידה 'חיג ו׳ילא י״דש אירשמיג ביזרקה ןכש
 םיבורקו םיכזמכ םהש המ רמול הצור 'וכיאנשרכסה
 מטלמו ריסי טומכ שבולמ םשש ךיראר או״אלא
 שי דוסיכ םשו עדונכ ידס םיארקנ םהינשש מיליצאד
 םהש קלא בירקהו ש" זז עדונכ האירכד סיימיללכ
 אלו דוסיה ־קמכ אוהש םוקמה ימיאכ אקזד םיבורק
 םהש 'טל אנשרכ רחאו ?לא םה ימ ימאו דוהו חננכ
 מ*מ שישרמ הרובג אממיא דסח רמש מער הנשיכ

 שבולמ אוה מיכלמהו רסי ןכוממ דוהו חצנ הנסלח סרמ
 מיליצאד מטלמדמטלמהש עדונכ האירבי אויאב
 רמכ השענ הא׳רכד מיכלח ןכו האירכד רמכ השענ
 םהש ידמו סרפ ירש העבש שיח ןהכ אצויכו הריניד
 מטזמחת 'זהז ל׳זגכ ידמו סרפ ארקנס האירכראז״א
 ךלמה ינפ יאור ש״דז םהלש םייש העבשה סה ךיראר
 ינפמ מילינאד מטלעה ינפ םיאור םהש ימיל הציר
 מיחלוע 'גהס ערזגכמיכלמכ הנושאר ססשיי םהש
 'יארקנחוה האירבד ךיראו מטלעה דוסכ ׳ארקנעייב
 ׳ארקנ סה ללש מלנזמחמ העבשהו מטלמה לש קשאר

 םליע הבישיה דוסכ אוהש מיכלהכ הנושאר םיבשוי
 לולב אוה מעדה הנהו בשממי הלפמ דיסכ הבקנה
 רחיכאו׳א גחזקהאיהז הנשרכ ארק אוהש ולש היקהכ
 םיליפכה׳ירסח םהז אבאד םיטושפ ן׳פננמ'ב ידי לע

 ךפ״ננע םימעפ 'ב׳מיגהנשרכ והזי הרטג םהו המיאכ
 זימכ אייא םאש מ־ישה יכאלמ שיזז סיללט׳יה םע
 םיכאלמ זניהלא 'ה ךל ונתי ימכ דיסכ י׳לאה במכש
 • ימכ לא יכאלמ םיארקנש אייא םהש הלעמ ינימה
 יכאלמ םיארק סה הא׳רכד או׳אי איא ןכ סג הנהו
 סס הל שיש מיליצאד מיכלמלא םיכאלמ סהשמישה
 תירשמ אירטמיגש מיצ׳וקש אזהז בית םשמ ן ירחא
 בירקק ימ אנשרכ מיליצאד מטלת ינפל חמא םהו
 םהש םינש םיכר טועימו םירפ םהש הנש ןב רפ ךינפל

 םח םא רמיל הצור ךיפצכמ 'כ ריפ םימעפ 'בה
 השודקד תילכיה לע מירימחד מילכיהה ורבגתי םילשי
 דחיב אגמזלז ־לויט ןברקל ?א לכויש אוה ימ ןכ סא

 ינשה



 חצ ׳. • ח״רע זזגמח ריאיב ו קרפ
 זאש א'וא גווז אוהש רע ר׳פ בה םע וא סהש םירכ ינ^ר
 ןכ סא גוזה זעזא לטכעי םז30ז םויש אוה חרכ>,י
 סעטהז עשר יע?א לש זעצע לטבעש אוה חרכות
 ארקנ איהש /יטלמה ינפ כוה ךלמה ינפס זנר/יאש א1ה
 הלומלמ ע לכ קמ איהש עעדיש ימכ רכזה דסב
 הטתל עעפשמ איהש עעבז אכקלנ שיע ארקנ

 ךלמה ינפ זהזז רכוה דוסכ ארקנ זא ע׳יכ םלועב
 לבכ /יולג ןתמש טרפבו עדונכ רכזה דוסכ זאהעיהס
 היה זאש ׳ליצאד ןלמ י״ע עזתלועה עגהנה לכ היה
 אלזא טלש אל לוכי בכז עדונכ אטיתרודה דיסב ריעזה

 ריתא שרפ רהוזב ש״ת עדונ הנהו רסח ?הז רתש ה״עב ןמקל ש׳מכ איה אלא
 אוהש סהזי ל׳ר ודסח ה הזצי םתוי 'פ לע
 זהלטסע ליזאד ןושארה דסח אוהש ודסח ׳ה הוצי דסח

 סש עניכב כ'ג הנהו עיכלמהרע סידסח׳וסהשימיי
 כ״חאוםזיו םזי לכ סעע׳יצוקש ססמ עיאקסל ךירצ כ'מ
 דוסב אוה םשה הז 1 ימצע ינפכ ?לכ םשה ןייכל ךירצ /ינשב
 /יואו ריעש'יג עינ׳וקש ס״זו הלוכ סעליזאדדסחה זעא
 םירחא םידסח'1 ןושארה דסחל שיש'ז דסח הוסאזה׳ז
 ןוציחה ריעזד דסחהש עדונ הנה יכ רתיל לכינ זא ל׳נכ
 ה׳ולא ולא ליא'א ימינפה ה׳ולא יענמאה ד׳תל ף׳לא איה
 ןוציחה'יגאד ריעזד'קזנד דסחה־םנז חילש'יג לכה ךכ
 ב׳יקע׳יג ד׳מל ףלא יתינפה דימל ף1י ףילא יעצמאה ליא
 סה רסחה לש שרושה סג הנהו ן״/>/> 'יג ב׳יק/י חלש הנה
 רפסמה לכ הנהו םידסח 'נ ירה 'ית לולכ 'א לכ םידסח ׳ה
 'כ ךינפל בירקמ ית ש״וו ר׳/יש ן ינתכ ק׳/י/י׳יגל׳נה
 ןאמ דועה לוקו ל״זוב׳ע׳ד ףד ארקיו ׳פכ עדונכ סידיע
 אזהשהימיע גזידזאדהאליע רייע אוה אד רזע לוק א׳ה
 אר רועה לוק רמא אעדגאד רפסבז • ריע 'קנה ארזכד .י
 לעבש םעסהרוע׳קנ בעככש הדיער הפלעבשהר׳ע
 אעדנאד רפסב ןיכ י׳בשרל ןיכ הנהו• ש״עדועייקאהפ
 םהינש דבחע רשאכ הנהז ימע׳א לכ ארקנ םינשה ןיוזד
 רבחמה לעכ הנהו• םינש םיבר טועימ םירוא 'קנ םה דחס
 אזה אוה דסח ועזחא עא חקי יכ שיאו א״דכ דסחה אוה
 אוה ןאמ ולש אבקונה אוהש זעוחאעאחקייכשיא׳קצה
 רסחה עפיטירי לעש אוה דסח יכ ס״זו םהיניב גיזזה סייג
 •םהיניב גווז ה סרוג אוה א״זד המאה יפ ןיד חזמהת דרויה
 לטבמ העא ןיא סא ה״כה ינפל ערשה יכאלמ ויחא הנהו
 ימ ןכ םא • דסחה לטבעי םילשו סח עשר ועזא לש יעצע
 םהש םירזע ינשה דחיב;סגו זז לי םברקל לוכיש היהי אוה
 ןושלמ אזהשעזרטגבאוה אעת״דאועצע רפוע ןכל ן'וז
 ףוצרפה ריעזד אבקזנה הנהו ■ עורובגה עזמימדא המורא
 םיניד ר״פ םהש עדונכ עורזבגה ידי לע עינכנ איה הלש
 הנהו ןיד ׳אשנו ו״יררויצכ אוה ׳א ןכשי״נראסשמס־חנוי
 'ירטמיגירה ריפ םע ינדא רכחע רשאכו ןיח !"יל 'יג ריע

 רעסעב

 סינט םה םיניד ריפהש הלתד אזראוהש הישמ רפסהס
 לש ןינבההנהז עדונכ יינדא ארקנה עזכלמד ףוצרפ
 לידו ה״ס אייטמיגש ינדא דוסכ י׳נדא האת סהיינדא
 דוהב האת ייה ללטה םעז ינדאד יולתה יולת עזיעזא

 :עדזנכ האמ הטג היתעטלקה אוהש ןכשמה
 סיס ירה י׳נדא ׳קז ינדאו ריפ רכחע רשאכ ה^רן
 עסלתה ןיאש זמיר איהש אעמדא אירטמיג
 ליפה ידי לע אלא םינדא האמ דוסכ ענכנ יפדא ארקנש
 לא חכשיזאש המרא חבזתא׳עתרא ארקנ זאו םיניד
 םהש המדא חככ עזפילקהלכ ןעחלז חבזלעטלמה
 שי ןכלו םלש ףיצרפ דוסב ענכנ איה סהיר♦ לעש עזרטגה
 עעג לבא םיגרטקמה לכ עופכלו עינכהלו רמזל חכ הל
 לכגעהל הל ןיאו הכ סיוחזא׳ופילקה זא הדוקנ דוסב איהש
 *נא רמאנ ׳ינאכ יכ עדונכ האילכב .אוה הז לכי • םהילע
 ימ ערשה יכאלמ שיח [עא אל רחאל ׳דטכי יתש אוה ׳ה
 עוכזה לכיה לטכעי ויחש רחאת המדא חכזמךינפל הנוכ
 ןיכ וזחאעיאלשעטלמהלע ןיגיש אוה ימי ריבגה אוהש
 'עיעה אוה ש׳ישרע •ועצע רפועש ךירכ ןכלועזפילקה
 לכיהבש היהלזייראה ראיב הנהו ן וצרה לכיה ארקנ אוהו
 ׳ירחא׳ולכיה׳ז ט שי לכיהה >עוא לש ע״ע׳והש ומצע ןיצרה
 רהוזב ש׳מכ שש ירע שישיע ש׳ח • הלופכ י״ו ס״זו טיעב
 הלופכ ו״י זב שיש ןוצרה לכיה לע זמ׳יש הלמד אזר אוהש
 ףוגה 'צמאב איהש קיזה לכ ללט אוה ע׳עהש עדונ הנהו

 'גוןיתיעורזלשםיקרפ׳ג ונייהד שש ירע שישרע םיזו

 ׳יקרפ ׳גז ןימ״לגרכש םיקרפ ׳גז •.'לאמש עורזכש םיקרפ
 עודזה דוהעולזכג׳טג םידסח רסח דסב לאמש לגרבש
 ריעזה הנהו םיקרפ ב*י אוהש שיש יירע ירה סיחננ חצנ
 הלעמ לש הנוהכ ׳דגב 'ח שבול אזהי הלעת לש גיכ ארקנ
 דסח ברזןמקליחעמ םהש א׳אד אנקח יניקיע 'ח םהו
 ןזעכ׳מצע שטלמז םחרו• סהו סינוקיע ח םהש הקנו דע
 ןקזה לע דרוי שארה לע ביטה ןחשכ םיזו ולש חנקידה
 ידגב עישעו ש׳זו א״זד אנקח אזהש א״זעיר ןרה׳א ןקיז
 עזלינאד עיע אוהש עראפעלו דובכל ךיחא ןרהאל שרק
 שבול ימ שישרע עדשה ©אלמ ש׳זז • א׳ז 'קנה
 ¬י. הפשיו םהוש ׳ישרע א׳דכ׳ינפל שמשמי הנוהכ חגב
 כ״ג שכול אוהש תאירבד איאר ריעזה אוהש הצרי
 הנוהכ ידגכ שבול ימ לטכעי ויח סאו הנוהכ ידנב
 םעו ריעזד אנקח ינוקיע ביי םהש שש ׳רע םיזו

 םירגכ'חה סה סיכוקיע ג״יהןועכו סיניקיע גיי ירה׳לטה
 ולא1'ח לכה ירה השש ירה ששו םינש ירה ירע הנהו ליזנכ

 ייראה ראיבש ר״ע ריעזה אוהזתזרכיג הנהו • שייש רע םיוו הנזהכ חנכ 'ת ז?ה
 המלש יכ התלש ךל ףלאה דסב!ה״הלז
 איהש ן ירטע ןחע לטונ אוהו ילש םילשהש ןלת ריעזה אוה
 ה״י עועס 'דה סהכש ף׳עכ כ ׳כ םהש ףלא אילטמיגב
 ר'ןי



 ה־דע הלמה רואיב ו קרפ
 ףתכב י״ה ד> ה'ה ר׳ח ןימי ף/יכב זי׳הד׳וי י״הד״זי
 ד״1י הכת דש 'ש ׳רה י*ה ד׳זי הכמ ישאנו -• לאמב
 המלש ךל ףלאה זהזוסאמשכ ןכו ק״תה״ס׳רייה ה׳הכ
 ׳ראירטמיגה״י 'דה 3ב תידיקנה לכא ריעזה אוהכ

 הדד ךר!!יי" ה״ר ךמ !ה ךוי
 ה׳ס לאמשב 1*ןיל ןימיכ ע סהש לאמשכ י",ד ך ןי
 ת׳דיקכה םהש ©ותאמ ס״ח 'ר אירטמיג "י
 תייתיאה ©הש חרפ תא סירמיס ©הש חרפתאסירטינל

 יכ !יי ע תיא סדטס׳ל ת׳י א1הש ף׳לא אירססינכ
 ©חמישהו תודוקנה סה סיתאמהו ילעה אוה ףלדה
 תחתיא׳יןימיכ תייתיא׳י ©ה י1למב ה׳י 'פ'ד הגהו
 איה םש1 לאמשה ןיגיכ שסלמ ןימיה לבא לאמשכ
 לאמש ףתכ לש ה׳י ע ינש יע הארנ יניא ןכלו רימסז זונג
 ןיגמכ רשעי ©•תאמו ףלא לכה ךר תייתוא׳י םהש
 ל׳גכ ש׳ישרת ארקנ ת׳ת איהש ריעזהש והזי ש'ישרי
 ך ימכ תחמרפס״יתא םיכלמ 4ליגאד ת׳תהש ערסז

 - האירכד ס״י

 תיאפתכ שיכלמ ת ׳ל ׳צ א ד ריעזד 3*3* הגה)
 ת׳תכ שיכלמ איהש ןכש לכמי האירכד
 ןכ םג ןכליךיראהל ©יקמ הפ ןיאו עדונב הא׳רכדאיאל

 ♦באלמ וללפתה ןכלי שישימ איקנ האייכד א׳אד ת׳ת.'
 לכחש ילכ ילס ת׳ת ה ז״ח לטבתי אלש ה׳כקה ינעל תישה
 ליתיבפחע לקלקו ותצע יפימ ןכלי הנוהכ ידגכ 'ח שיכלל
 רזההו זיצכה ייכ עדינ חצנה איה סימ ושאיכ ולומג כשקו
 לחר קדצי קידצ ©השסיקרצלקי םינחוטה ©יחרהסה

 "אלכאכקונר דוסיהו ייעזד דז0*ה0'ןכ©געדזניףכזיי
 ף״1ע ארקנ ייעזד דוסיה יכ אשי שרפהה ךא ףוע איקנ
 ©ילינמ םידסח*גי תויוכנ 'ג ©הש תמה 'ז ול שיש ס׳ע
 אכןיות דזסס׳יריזישכ לבאתייטנה םיקי/יממ סידכדהו
 ©הש ©ינש ©יכד טועימ אוהש ףפועי הלש דוסיה איקנ זא
 *שרפרהוזה איבמש •"זז ריעז ה לש 'אי הלש'א ףוע פ'כ
 אנמיקאאה ןדאה לע ףפועי ףיע ל׳ח כ*ע ז״כ ףד !צ
 אקלסל םדקה עור קלתכת שיכו אכיתלד אזי ןזניאד

 'אנימיל ףיע - אלאמשל רחז אנימיל דח ס/יןמיאד אליעל
 ןייו אניקיל אד לאירבג אדו אלאעשל ףפועי לאכימ אדו
 .אלאמשז שדקה חור ק3׳אןירת קכירקמךב ןיגבו אלאמכל
 /ינימד אלאמסל .אלאמש ימא איההלאתתל ןייזו יכעה
 אזרז -ל׳כע לח *והמל הלעככ אתתא רשקתאז אנימיל
 ©ג• ךידד רפסמכ ןחד רפסמ ןכשףסח אוה ף׳יע הלמר
 'שרפכ רהוזב איבמש סייו אבקסד דסיןימינכ אוה ףפועי
 ןיי7י,קכר יזחתאיכהו׳טזםיקחצן׳לתתדילזאלחר אציו
 רכזה ©ע אבקמה תיכחתתשתעכל״ר׳וכו אכתייקדצ
 ףפועי ףזעשזזוןימיבבזףכוייקחצןיר>?יב אכמיאיה-זא
 זא ריעזדדוסיכ ןיידעסהן״ב 'גהפ רועכ הצייןיצבלע
 א י,ינ

 לבא ףפח רפסמכ ן״ב פ*ג אירטמיגש ףזעדופיה ארקנ
 זא הלש ־תסמ ןיב׳נה סת1א תלבקמ אכקמהש תעכ
 ׳ילשכ ן״כ׳גה השעכ הלס דס יכ םשש ףפועי ארקנ דוסיה
 היחה /יאו שחרכ ל׳ז יידאה ס״מכ ן־ק ןיאל םיברתמו
 בקונה ךיתכץראה לע ףפועי ש״ח • ש׳ע 'זכז ולכאמ רסא
 ארקנ אשי י א המיה סלש עקרק רתסא דמכ ץרא ארקנש
 דסאזהשאכיתיד אזר אדו ש'ח ףפועי הלש ד!סיה
 קלתסת והכו ־אכקסה לע רכדה בכור ךיא הככ־ימה
 לדגתהל ידכ אליעל אקלסל׳טלמה איהש שדקה חיר
 ש'ז • הזשכ הזש סרפכ ©ינפ ע חז הל לבומש אכקיכה
 ריעוד דזסיהס המי רכח אסד לאכימ אד אנימיל ףיע
 ־׳ר איכמש ס״ח לארשי רס לאכימ יכ לאכימ איקנ

 ביתכ לאכימ ע׳גס איזר חיס לעב אזיתיגמ רזעילא
 ר מ לארשי ךייסא ©יזו ןחושי לארשי בקעי ד ©כ לאינדכ
 סטאזה קלו קמשילאכ ןיאןכילאכימתחת?אך״ומכ
 'א ףפיו ביתכ תסיכר אמק אקיפכ׳יאדכ׳אסעפכ

 ן מ רחא ילא ףעיו ©תה ביתכי סיפישהןמ׳אלחכימ הנהו
 ת׳ס ה״פגי ו״דכז ס״יפרשה ן 'מ תחא הפיעכ םיפרשה
 ןת׳למי תייתיא אס ש״ב ת״אב לאכימ ןכל לאכימ 'טמיג
 עדונו הכס ק׳ת תרזפ׳א הפיעבש תיארהל ק׳ת 'שמיג
 דוחא בישה ©"וז דסחה ידי לע הבכנ ריעז לש ףזצרכהש
 '1כיכש ס׳רסתה סהש לאכימ לש סימידי ה״גה תפכ סימ׳
 ברחנ ןכלו הלחת תחסגה ואציז רזחאל וראשנו ריעז
 ףוצרפה לכא לאכימ ד׳י ונימי סייו סיתסיעכ מה״יכ

 • ףפועי ׳יג לאירבג ךכלו תוייכגה-תספ תנמ איה 'קסד
 לכ ס׳צבקתמ ©שי ףפועי ארקנש אכקסר דוסיכ איהש
 פ1 ז ש״ע הי׳עכ ןגל לוגנרת דזכב׳יכמש ימכ דחיכ׳ירזבגה
 ףפועי ©ידבחה ©הש לאכימ אדו ריעז אוהש אכימיל ףיע
 ©הינש י׳עי תורמגה םהש ל׳ירכנ אדו אבקס אד לאמשל
 ונינינעל רוזחנו ל״ק רחיזהקל הלעבב אתתא תישקתא
 הקלמה דוס אוהש תיפזעה תא ךינפל סרממ י*מ ס׳רמ
 אוהש ףיעה תא םיכתוח ©ה דוההו תמהש הגיזלעה
 "ונכ המשלעף״ועאיקכהרסיל נתסזתחוה׳ן ף׳כ׳ג

 קידצ 'קנה דוסיל עפשה סיקלזימס הקלמה דיס איהש
 םינחוט ©הרזהו יחצנ ©הש אכ׳סרמ ס׳למ סנהו :ףפועי כ״ג "קנז קדצ'קנהאבקנד דוסיל ן תזלייכ

 :קדצו קדצל עששהל עפשה לכ ©יכתיחי
 'ירסח'ז תייזה כ'•♦ אזה ם ינחוט ©הש אוה עפשה 3כהגה?
 ומכ כ*י'■אלכל קלחמ הקלמהו הניחטה רחא1תזייבג 4
 לחרו בקעי ©הש ה״זלאהז איק דוסכ -י״מאה ראיבש
 ארוכדד '•יקרפ ב״י ©השתכש ברעדזהכ יהאו חצנב !היא
 :םיקלחמש .תויה יפוריצ ד״כ ס״זי .אכקסד ©יקרפ כ'יו

 עדונכןחתא 4 כ אזה העפשה 'רושהגהזדחי לחרו בקעי
 ©"י ס״זז תייתיא זיכי תזייהל׳כ 'יג אנ״סרמ ס׳רמ הנהו

 ־טאלמש׳ו? ה״ייטבש דוסב בקעיד כ״יי אכקנד ריסבש
 תנפגי * •



 וצ -הד׳ע חלמה ידלזיב ו קדכ
 היבר סועימ תופועה ^יחךינכצ סיממ יה םלמ תרשה•
 וסח <קע 'פ 'כ 'יבב סהו /יזיזה ב״י >ג ס׳ירמ סהס־סינש
 סיממ ׳ ימכסדמת״זיזהכיי 'הש׳יפופ׳כה ךתחמו קלימ ימ
 'שרע זל׳דדהזס איבהש המגידוכ יכ תותלסה /יא ךינפל
 היקכ תלכ ׳היא א/יכיכש לכא ל׳ח א״ע ז 'מי ףד סחנפ
 סכהזש׳ע ׳סזהכ אבדעתאל ליכי אלכקז אכובח תילד
 תלבקה '׳הש תעב לכאכיתכ 'ורקזי תלס יכ הלמר אזד■
 איה ׳זאהלש סזידה ךיתב תסנככ דוסיהו ריעזד דוכיה ןה
 'יפשהז "לש סיזידה אלהמ איה דסיה איהש'יה ל'ר'ם אלה*
 ערזמ דוביעה דיסכ ׳לש ןסכה ןכ סבאלמתכש עפס הכ
 הברי ׳סלמ 'יב אלה ת׳ליס ןכש '0 אלה תלס 'קכ איה ואז
 אלב אכלה תילר התע ךלמהש אל סא הכלה ארקנ ןיאש
 'רזכרר׳יסיהש דחאמ הלמר אזר לכא ךפהל ןכואטינחגמ
 ׳ו יסח תלס ביתכ ןכלז הלש 'חדה ךיתכ חנגזרימס א!ה
 אזהש ינפת לכא׳ט בותכ היהש זתכ האדכ סלזחה לבא
 םהש 'םיתכה קב רימש איהש רסח ביתכ אזה ;בל רדמ
 דס איהש 'יכאלמ איה י״רקה ־תסכ לכאאכקונדה״נ ןיכ
 בזס לכ האלת איה ריעזד דוסימ אנקש הפיטהזי׳רקה
 תידטגה סהש אכישח תילדהיקכ תלסזאארקנןכלי
 ת־׳דזכנהש׳חאהש הכ ברעתהל ליכי׳זפילקה םהש הלכקז
 סשמזחאתהלז קניילסילקלתליכיוזט קאכזשסיקתמנ
 " בודה תעכ סהשכ׳היניב דסעי אל חור!דוסב עפש סוש׳
 הכה ם תיתלסה תא7גפל סרממ ימ ונניינעל רחחנו ־

 הריפס לכי סיי הב שי יכ׳דאארקכ היהש תזכלמהס עדונ
 תייכלת׳י דיס סהו ן׳לת 'יב יכירא פ*י הכהז י״כדא ארקנ
 חצנכ אוהש בקעי ןתיל בז-־זק תמהכהזעדיככהירד
 ה׳ז קמחתמ ואז דזהכ איהש לחרכ תזיזה ב׳יה דיעזד
 םישעכ זאו אכקזכה לש ב״יה םע רכזה לש ב׳יה ה׳ז סע
 'יב ׳קתזא ז׳צסע תזיזה ר״כ ןכש יכ״רא ׳פ רשעאכקיככ
 רשעה סהש תזתלסה תא־ץצפלסדממיסשיזף׳רת
 'יב אכ׳סדמ סלק ס׳זז 'זנכ תלס ארקכ דמא לסש תייכלק

 ׳סכ הלדגתמ תטלמה !אז ׳זככ ינראע׳י אוהשן׳דת
 ל״ר לאכימ 'ינ הפיאה ם תליס הפ׳יאה תירישע ס׳ח ס׳י■
 תירישע תלדבתמ איה ׳זככ םידסחה סאש לאכימ י״עש
 ש*ז ז עדונכ תייכלמ רשע דוסכ תיכלמ ישע ס הש תלש
 ימ היהיש ׳דכ עשר יתייא לש יתנע רפית תישה יכאלת׳
 ׳ח סי כ <קע פ״כ תזיוה ב׳יה סהש תיפועה תא סרמ יש

 פ ׳י סס תותלכה תא 7נכל סיממ ימ סני :ימינבו ךסיי
 לכש תליס פ״י■ תייכלמ 'י י׳נרא פ״י תייכלה 'י יינדא
 לכימ דוסיב אזה ןצימת תזיכלמ׳י סהש תיכלק יב 'א

 השמח יכ תייזה לא ארק ריע וד דסי ה הגהו • דיפסה תמל
 רכח לכו דזה דע סי טשפתמה סה םידסח
 סיסנכמש תעכ ב׳חאז סקה לה לא ־סח דיסכ לא ארק
 ׳יבל׳א םימעפ 'ההנהי תייה 'זדזסכי׳כה זא דזסיכ סלפ

 ל׳א לכקת אזהםזתזרלהלקףמי׳יעהיזת׳פ׳יסגז^פוי
 תמלסהש תעב תייזהל הייה ליא 'יג תיכומ הנחי היזה
 שיש ח׳כזמ תשעכיזא היזה לא ד1עזד דוסיה ןמ תלבקמ
 הלש תויזכגהש דחאת תיפילקה לכ רמזלו חבזל זיכ הל
 זאז םס זחאיל תופילקל תכ ןיא זא סךית׳ממתישפנ
 ד׳סיה 'והש ף׳סזי׳יג ן׳כזממחכסזאבד אמזהתל סילפוג
 תיכלמה תא ןקתמי ןיכמ אוהש שיע ןכ ארקנוריעזד
 סא ה״כה ינפל תרשה יכאלממ״זו קצ׳חה תכזמ ארקנה
 תא 7יעל קכמימ ןכיממ• הז עשר לש זתצעסייקתמ
 תאןיכהלחכול היהיש ׳דכ דוסיה סזקקב היהי ימ חבזמה
 'שיה יתוא לש ותצע לטבל׳תע זירכמ ןכל והדבכ בזתס
 תיליכאד ק״זה לסביל הנזר היה הפילקהש רבד לש יללכו
 היה השזדקר ריעז הש רחאמ הפילקד דיעוה תינבל ירכ
 לע רכבתהל חכזלהיהאללט׳בכאס׳מרידהדוססזא
 דכבתהל הנזד ה׳ה העילקה לש ריעזה זא ןכל תופילקה
 ומכ תירוא ־ישע דוסכ ומצע תושעל השזדקר דיערה לע
 תלת זג תלת ןא היס׳אירכד ךיראז • ל״נכ העילקד אבקנ
 תלתה ולא ןכל * שע ׳ג 'ע ףזס׳פילקק שזדדמ ערסכ
 תינותחת 'ז דעכ וללפתה־סזנכתרשה יכאלמ׳ארקנ
 ינפל זללפתה תיליכאד יא**י זמז זלטכתי־אלש סה3ם
 ררזע/ייש׳ילנאד ריעזד תטיתחת 'ז דעכ תיליכאד קרא
 ־ןמקל סימכןשי זד1עכ זפספ למכתי אלש ידכ ;הנישהמ
 'לינאד ריעזה אוהש לארסיל סיכה רז^י העש הת א
 ריעז ל תיליצאד /יטלמ ןכו א׳ז־ל רמא תילאיר ןיראס
 דוסב סה ייער • דסחה רסכ סה יינב רסמכ ךיראד

 חצנה דסב סה יב ,הוא ת׳תה דסב סה ייבורק תידיב בה
 ערז ביתכד סהדסא איסש דסה דסב סה יבוהא ינב
 לס הפיסה איהש סהדכא לס עדזהסהש יבהוא סהדכא
 ־ימיל הצח סכדק טא ׳מזרמ־רזה דע ס׳סשפתמהסידסחת
 סארקכ סהס הציבר י״הנה אזה ריעזה לש דוה ינרקהס
 שורדב רכזנכ התיכממ הוכב תחא תיהטב סינדקהד
 ׳יעזד ףונדעתהכככ אוה יא׳ואדי״הנה ירי לעש קליפתה
 ןיקלתשס יא׳זאד • יפ״נה ה׳ה התע דעש ימיל הניד
 ה׳ה ןכלז הפוצרפ עונכל אבקינב זא םיסנכמ ריעזזדל
 סיחזמה תיקלתסה יכסמ אשימרהה דסב ריעזה ראשכ
 'לע מל ינא קלסאש רמיל הנוד סכרק ינא קחמ התע הנה
 ךי/יכ תרחא םעפ סגכאז אכקסה ך>7>1> יאז׳אדי׳הכה
 םג זאז ולש ףוצרפה הנבי אוה םימקה סתיאיי״עי א״זה
 ׳1־מל ^דשי לשסנרק ןכ סבאשכתיי סמחת׳ססנעהןכ
 איהש ןלק סד׳ו דיס א׳ה!סנ זמעלקקסדיזא׳דכש׳מ
 ןכיו דוסכ איזה ימכ'לעמל דע לדגתיו םמחתיש תיבלמ
 אוהש 'ו םעל ימעלאוה ןינכה תנזיכועלצהתא סיהלא ׳ה
 דז ייעו דתיכ ימע גוחזהל ידכ ק׳ז לעכ איקש ריעזה
 הנלמכימקביאישעל ךידכ היוי-סדיקמ הכהי תילנהמ ׳אע
 ה תמיצוהל ידכהאירכד הניכ ׳תכסתיליל איהש ׳*תשו

 רשגה ףסוי.



 .דרע הלגמה רואיב ו קר3
 ,טלמה 'ותג ן ישארה סמזקמל סתוא׳זלעלז .תורוא רשעה
 סנזשארבכ /ימלתה איהש שדקתה /ייכ הנבישכו תיליצאד
 /ירחא םעפ ס/יזא סנכיל ירכ םנרק ינא םמורמ וא
 הקקנ השעייו יתכישמ ריעזה ררוע/יי זאו/ייעזה ךותכ
 הרמ םהב השעי איה ?ב תושעל יבשחש המי תופילקכ

 • ח׳עב תילגהמ לארשי.ולאג׳ זאו הדמקלגנכ

 ארמגכ ילטו יתשו תכלמכ תושעל תק /ןךג)
 והל רמא תישעל הק/חכל״ז וניתיכרד
 רחמל הילטקילד אמינדיכעכ יכיה ירמא הלהינ הונייד
 היל אמיכ ןנימ הל יעכז הל ריכדי ארקח היל חכפמ
 תיליד אתילדכ זהל תפכיא אל אמיל אתשהאקבשל

 םוימ היל חמא ןישפנ קלסנ כסימ אלא היתטלתי
 ןיאו וצקמ הצעה הלטינ ינגראמ ונילגו שדקתה תיכ ברחש
 באומו (ימע יכגלליזאלא תושפנ יניד ןירל םיערק ונא
 גפ אלו זהיידריד לעכיתידארקחכ והייתכחא יכתיד
 וירוענמ באזמ ןכאש ביתכד היל ורתא אקעטי הימעס
 אל הלוגבו ילכ לא ילכמ קריה אלו וירמש לא אוה טקשו
 וילא בורקהו דימ רסנ אל וחירו ט ומעט דמע ןכ לע ךלה

 שורדכ ה״הלז י״ראה בתכש המ עדונ הגה • ל׳כע 'וכי
 םהש ןירפצןירת קנעכ'ד קרפ תופילקה
 רופיצהו הפילקד תזליצאדריעזד אבקזנד ןיחומ ןירת
 אצי הכס תניחב איהש האל תחפש הפלו אוהש ןושארה

 אבק1נ לש המכח לש דחא חומ אוהש דחא רופיצ הכממ
 תלתה ןמ ןושארה םלועה ןמאצי רופיצה הזו הפיל קר
 'גהסלועהןמ> •ב״עב״לקףד אשנתשיפלש ןימלע
 ׳ב ח,מ אוהש ב רופצ הנממ אני לחל/יחפש ההלב איהש

 ר!פצה הז יכ עד םנמאו הפילק לס אכקונה לש הניכה לס
 ראשנ אל האל תחפש הפלזדחאה םלועהמ אציש דחאה
 ההלב דעכ הטמל דרי םנמא הפלזדגגכ זקזקקכ הלעמל
 ההלב לשו הפלז לשזלאהןירפצה כ דחי זלכחתנסשו
 רשא הפילקד אכקזכה לש ב״ח ארקנה סיח׳מ ינש ושענו

 הבש המכח אוה ןוילעה רופיצהו לחר תחפש דגנכ סס
 'כ סה ןירפצ קיתה 11! הבש הניב אס ןותחתה יופיצהו
 ןומע דעכ המענ ת׳לגאז ה״מענ 'ארקנ סהו טול תמב

 איה תוליצאד הפילקד ייעזדאכקזנה הגהו " ההלב באומ דגנכ תלגא1 הפלז
 שסושזיא תשא יתשו ארקנו אתבס תיליל ;

 הירחא חלשש תעכ הנהו תיליצאד הפילקד ריעז אוהש
 גחדזהל תכ הב היה אלש 'חאמ האב אל איהו וינפל איבהל
 הכלמב 'ושעל המ תדכ 'ימכחל לאש זא ערי אל אוהו ומע
 תיריפס׳ט אוהש שדקמה תיב ברחש םויק טיסהו יתשז
 תיליצאה םליעמ אוהש ונצראמ ונילגו תזליצאדתטלתד
 ןכלו • תילינאר הפילקד ריעזד אבקמב ת חיפס 'שה ולבני
 הפירש הליקס איהש תושפנ יניי ןחל םיערמ ונא ןיא

 גרה

 תשרפכ בתכש ומכ ל״אחסל סתיא ןחל קנחו גדה
 זנילע רבגתנ אוהש התע לגא'כ דומעד׳עףד םיטפוש
 ע •רב םש חבזנה תישפנה ינח םתוא ןורל חכונכ ןיא
 הלס רכזה ןמ חכר/יזי הל שיש ולש אבקונל ןכש לכמו
 םא וגישה ןכלו הלעמל בתכש ומכ דבכה תרתוי ד0כ
 באומו ןימע יכגל ליז יתשו איהשתילילל ןחל הצח התא
 הפ ׳ל קר דיעזד אכקונד סיחימ ןחבנ קית םהש
 הייררח לעביתח ימתכ !הייתכודא יכתח תוליצאד
 אוהש אכק1נד המכח אוהש ןיחע דחאה רופיצה דס אוהש
 סמיקמכ םיבשוי סה טש 'ורסגהש האמיתס המכח דוסכ
 זי׳כקד אשמ 'דראב רכזנכ היידרח לע ביתח בט רמחכ
 ךיבתשאז טיקס האמיתס אתמכח יאהו ונושל הזז ׳ב דימע

 יזתעד אבס ירמאד ונייהו היחרח לע בט רמחכ הח/יאב
 תפילקב חגנכ ךכ ב״ע ךיכשי סיתס היחזמז סיתס
 לבא היידרח לע ביתח אוה קתע ארקנה אבקמד המכחה
 כא!מןנאש בותכש הזו ןומעמ המכח רתיי יל שי בא־-מ
 לחר תחפש ההלב איהש בה סלוע אציש ןמזמ יכ זירוענמ
 התע דעו אכקזנד הכיב תשענ ףכת זאמ באדי ארקנה
 אציש דחאה םלוע אוהש ן ימע לכא המוקמכ תכשוי איה
 אציש ןזשארה המוקמכ ראשנ אל האל תחפש הפלז דעכ
 ׳רהשכ אלא העבה דעכ הפילק תויהל ס!קמ ;יא יכ סשמ
 אוה טקלש באלמ לכא • דחיב חבחתכו ההלב דגנכ הטקל

 'טלמ לא הניבמ אזהש ילכ לא ילכמ קיזה אלחירתש לא
 עייליצאה םלועמ דריש תילגכ ךלה אלש ךלה אל הלוגבו
 .ןכ לע קמע ימכ עדמכ תילג איקנ אוהש האירבה לא
 ;ןדע ןגמ וחיר ףילחה אלש רמנ אל ומחו ט !ןמעס דמע

 ןכלו ן ימע יתכ תוכלמ ןיתח/יה ןדע ןג לא הניב ןוילעה
 יתיצר אלו •ל״קז דבלכ באומ אלא השרפכ ןומע ייכזה אל
 .ה״עבו ןאכב רתיי ביחרהל סומלוקב חכ ןיא יכ וכךיראהל
 הלועה ללכה •טרוצ לכןיבעה הזכ ךחאא רחא סיקקכ

 שירושזיאל הצע ונתנש היה רכששי יגב לש סתנזמש
 'יארהל ידכ היה םעטה באומ!ן ימע ןמ הצע חקיס עשרה
 שארה סאו יתשו לש ןיחומה םהש םה סג ולפנ רבכש ול
 לבק אוה לקכ׳ף׳גה לכלזפי ךכ רחא־יאדובןכסאלפנ
 ךלמל הגע ונתנ םהש דחאמ תואיל שיש והזו התוא תימהל
 דמאש שיד הכי שרדמהש טרפכו באומו קתע לא ךליש
 ןמיא ןזהכילק הלןחמא ןיהנק אכהתיא שזרושחאןזל
 רחא רמא ךיא ןכ םאו • קלא בורקהו ביתכד אוה אדה
 אלא םיבאומ ויה אלש עעשמחמו סרפ ירש תעכש ךכ
 טרפבו •טלה ןכיה םיבאומה ןכ סאו סיירמז םייסרפ
 רתש אקירכא ןמאנישרכ שרד לאיזוע ןב ןתנוהי םוגרתה
 סימ • םירצממ שישרת םחא ןמ אתמדא אקחניה ןמ
 'ופנכ 'דמ םחחבזמ סחש ויהש םילשורי ןמ ןכוממ אנכלמ
 סה ב שמתשמ אוהו תוכלמב הנושאר םיב שק סהו ן־ראה

 - םיבאומה ןמ דחא םיש היה אלש רתא שוריגכ ןב סא
 סאז

1 



 זצ ח׳רע הלגמה רואיב ו קרפ
 הגירה .תבייח איהש 'ןמצעב הארתי י3זכז יתשי הכ3קב יימאש הנעמה ה3מי אזר א1 •סתצע 3טכתנ ןיא ןכ סחי
 תיהש עפשה 3כ יכ ןצמה סע גוודזתש הב ןריצ רזגנ ןיאו ז3 תיארה3 ידכ םתצע היה הז באוילו ןלמעל 3אשים י3

 ןיאו הנקמ ה3טינ רככ שדקמה תיב ברחנש םיימ ה3 גחזה3ו ןינפ3 דזקע3 רתוי חכ ה3 ןיאו ס3ש שארה ה3כנש
 סא התקכ תבשחנ איה רבכש תויחה3 תייח דוע ה3 העבשה םתיא י3יפארקז3 הנח מ3א בירקה ימנ יא ךמע
 ק3אבראמוהתד אכקזנ3 יתשוה3פנ ה3עמ3ש וקכ ןכ ןימע יכ באומו ן ימע 3א םינ ורק םהזסיקייקסה ןיידעש
 התצק יכ התוא גודהתש ןכ סג ךירצ השמ3 ןאכב ןכ סג תינותחת 'וה םה העבשה ו3אז ןיחומ ןירתה סה כאוקז
 3בח י תאצמ ןאכ רע) םייחמ התימה ה3 הבוט הייחב אצמת א3 םאש היה סתנזוכו ן יחו קה 3א םיבורק סהו ה3ש

 :(ןירכאד 3ע 'זשע3 המ תדכ סה3ש םיבורקה 3א3אשת באומו ןימעתוי

 םירופ רדס םלשנו םת
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 םיבבוש
 םביחבושס אפרא םיבבוש םינב ובוש

 חירבה םנפ

 ןושאר קרפ
 סייח ייען ם״ינכזשןיך ימ
 ימוי 3כ לע זלע ןהיללהמב ובגש
 םישענז׳ירכזנ ה*ה סימיזיז ץראה
 .תנקמל'ידחןימז׳ילגזסמו סייליגס
 ערזה תלקלק עשפ קעמ םיבשה
 'ינומדקו'ינורחא סכ ןקש ןמזי קח
 למש םמישפנב ורעש רעש זוחא
 דפסמו יכנו םיצנ ב״ש ירחא ךלה ליאזה םילגל ?ירע שיא
 ׳יניא בירב זננזאמהז זאד האר יכ׳חנעת לגמב׳זתכה לככ
 • עשפה ׳זברהל!עפשה סעמל עפצ אינימה שחנ שריש יכ
 עשפ רבד לכלעדאמכאכהלדגערזהתלקלקןיעאיה
 איה לב?ח אוה שפנ ןעיבו ןעי רבג עשפי • םהב רשא

 ,יחשמ? םייחה ץע תועיטנב ץציקה איה םדא םצעכ סגיפי
 תחמ יכ תמישנ תטרחב ןדיריהל תימשנה ןה •חרפ
 סראכ הנסרהתת התיתהי תזרשכה ינמאנ םינבב 'תינכת

 'זצזכנז תישזפנ׳זחורהז תישפנה הנייהתו תאקוטה יצירע
 קבדהל םידיתע חגהז •ןעמשמכ רכנ ינב תיעי ת זחחנ
 דבטכ באדזבכ זב ?תייקוםל?עהןקםתאצכ?תמשנב?כ

 םינתפ תרירמ ?תיקשהלז סימתי ישיש וליכאהל • זזאה
 סליתכ תאמיס 'לתת אל רשא םיאיצה דגב ירגנ ושיבלהל!
 רעצ לש םיכר םיתיז ן ינדעי ןדיע ?ילע ורבעי דע סתכנה
 רקז ער הזה עשפה רמיח אוה סג ןסמו -ן לעל אנמחר
 ש״מכ לעממ םימש ישדקכ םישלח 'יפהלי לגפל דאמ
 רחשמ אוה הלימ תירבכ יקשמד ןאמסיניקתכי״כשיי

 זאגלמ הי״וה 'גלמ י״דש היכ סעל שייאל אכלמ׳י 'קתזתכ
 ל׳*

 ת׳ס הלימ ת״ר המימשה ינל הלעי ימ ארק יאהמ ל״נמ
 הינימ קלתסא הלימ תירבכ רקשמד ןאמ יאדובו ה״יוה ׳
 רתאכ הירש איויחז רחא לא זהיאר ןטש הילע ירשו הדה
 זהיא אדו רבלמ ידשד רתאב הירש 'דיה םסו יאגלמ ה״יוהר

 ובימגיפכז הו״הי םש םצעב םגופ אוה יכ הגה • כ'ע אמיט ׳ ה שדקמ /א ארק רמאד
 ירכו ה״סש ה י םע יתש ת למבו ע׳מכ םגיפ
 עדיו םירשי רושב עדמה ימכחמ אוה רשאות׳מרה׳וסע
 'יגמ ןכיה ;דע הזה ןזעה׳תיח ירורמת עדי ןוילעה גייז דוס
 עפש לבקמ הניא איה רשאו 'ימש 'טלמב 'ירוימתילבשא

 רשאכו הכ אלא עיפשמ וניאו קידצהו ן זילעה קידצמ אלא
 דבעתשי ןוילעה קידצהש סרוג הלטבל ומצעיימחמ םדאה
 דיסלכ רשא םירבשנ תיריבל ןיילעה בוט עפש עיפשהל
 ׳תזיעתא י״עאזה קחצי תא םיקא יתירב תאי׳זסב ותמקה

 ילארשי שיאה סוגעבז םילחג סיריא הב עיפשהל אתתלר
 הפ היתיחכו תיליל י" ע יל סחי ולו ?תירככ הנמאנ אלו
 קירל איהה הפסה תאצל הלעמל הנפו ךמי שחנכ הטמל
 תלבקמ תרבגה ותוא לבקיש יואר היהש עפשהו הלהבלו
 תרבגהו ׳תריבג שרית יכ החפש אצמנ החפשה יתיא
 רהיזבש״מ דיסב:םילבוקמה שריפש ומכ רתומה תלבקמ
 ירקאד אכאפמ אחורל אפקותו אל׳ח ביהיי א״ערא ביאכז
 לעא אל וערו לקלקמ רשא יכ'זזב ורתא הו״עטמי׳וכו ער
 'יהש וסכהדתדגככ הדמ׳תניכש יפנא ימח אלוןידסלפכ
 ןיאש ורמא ןכ לעו :הניכש ינפ לבקי אל ןכ ׳גיכשב םגפה
 סנפש ינפמ םימגפה ראשכ האתת הבושתכ יולת יבדכ
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 חצ תירבה סנפב וסכ ץקדס דילומ הריבע ץא א !רדפ
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 ךיפשלי יתיב בירחהלז יככי חכ רכש3 סרא ינב3 םילחנ ליאוה ךכיפלי ינראיכש ימכ רתאכ קדצו קידצכ אוה הז
 ה3א 3כ םימרוגה סה םה םיניינעה ז3אכ אצויכו ינתשו וניי טייהר׳אממ 'בושמב י3כןימ טיא זרוגיטק האממ 'ניכשהו
 םינפה שיאה שאכו רהוזב רכזנכ ו3 ם3שי סרא 3עיפ ש׳קכ הכישמ3 ועיגיש דע כז1נה השעמכ ספא דג3כ ערמ ריסב
 רשא תיליל זא הרימג הכושמ מזשע3 ועגנ אפרי א3 הזכ דע הז םגפ ןיעכ ה״ע י״כשדה רתיא ריתמ כ״עז האליע
 ימשא3 קקדזהל יאבכ םש מנמזמ 'זמשנה סמ יא 3כ הידיב אייפחל איזזימא יהיאד אמכזימ אמתילש אמכזימ דכעד
 סיממ יינב ךכיפ3זהדיכ מיקישעה מחזהטה תיזישנה ןמיא קידצה תלמכ הז ה׳גפהש רומאכ׳פטהו וכי יידכזע 3כ 3ע
 סג רמאנ הז ןיעלעז ןותתאד אפקימכ םינטק םהשכ מטיי3עהמהמה 3כ םב מי33כנש ה*3כי 3*כ קדצה?
 חתא זז הנחכ 3עז םיקידצ םינויבא מישפנ םד ךיפנכב זמירכב ׳נתאנ א3 רשאי מימיקת המכב סיניקמכ ראיבמכ
 ערז מככש איצומה ירמא ימא 'ר> קחצי 'ר הדנד ב שירב 3כ םגפ י3יאכי תדצז קידצב מי3י3כה מידמה 3ככ סניפ
 3כ מחמי םילט םימזינה רמאנש םימד ךפיש ז3יאכ ה3טב3 אייזחמא יהיאד ויממילש׳בושמ ךרטצי הז3י המיק ריעישה
 ףד יחיו פ רהוזב ורתא ןכו 'וכו םיד3יה ייסחוש ןנער ץע רבד אציממי • זירבא 3כ סנפ ז3יאכ יחכזע לכלכ האפח3
 שריפ ז3השעיי״ידי לזמגיכערעשר3 יזא קוספב ט׳יר ערזהמ3ק3ק ןיעשר״ס ףדןינזקמב םעט עמשמ המא
 היערז אלכחלי אקפאל יודיב ינזד ןאת לע בותכה תניט ליבסז תכתמכ במד דע 3ז׳רימ מיינעז ןותמ תיינע םליג

 ראש אמימ יאי קצס א3 אוהו ןיק3ס זה3זכ םש ורמאי • 'יכז מיסה םכי ןמממ אייייח איהה ארבעא3 ןיריסי המכ היל
 קלס אל אוהז ןיקלס והלכ ח׳מ אשנ ינב ולטקד ןיבייח לע ןישימכמי ן יערמ התכב תראתמ מערצוהאד הי3יר
 שממ יינב ליטקיאהואדחא אשנ ינכ ילטק ןוכיא ס׳ק רפעו הלקד אזרזארפע יהיאדארשב היבראמשיאלד

 :כ״עןיאיגסןימדדישזאז זמחל רפע שחמ ןיגב תיכה תא חסו חקי רחאו

 תיפיטה ןמיא לכש קרפה שארכ טבמכ ר״331 יא היגימ י״י אישיכ איההמ סמפמיד דע
 'ישינעמש שכזעה׳קיעו באל זמזא ;יקיזחמ טישהו לממיא זהייניגכו׳וכז ממכ בזסת ינעד אמיינעב
 ןמיא םיכילימשכ זמלישפ םזיכ איה סדילזהש סהיכא מא רפכש םעמהז טז אמיירזאד אמזטעכ אמיינע מילז ייחז
 ן יכסז המא טיבא ימאל ם׳רסדכ זהטס םה 'הבקה מיכל דיגנד רהג איהו ןזילעה רזא ערזה ילחנ רשא סש קידצה
 תירשל המב םיקמ טהל ןיא זמיתכ יכ ומשמ רחא ןילליימו ןהי ףיגה ןזזסל ימשג עפש ןה עפשה טיק לכ ךשומ י קיפנז
 'ימשה רייאב'זחרופהמזזיור ראש םע הברה ומוא ןירעצקז םהינש ירה זב םגפש ןייכז מימשנה ןיזמל ינחזר ןוזמ
 םעפ לכבש םימעפ'ג הטמה דימעהל טקמ ןכ לע יכ הרימ מזינעי ףוגה ןזזמינייהד ןימממזטעו ןיקלמסמ
 רקיע יכעע3.תכ הצעי אל המש רשא ס/יזאקזיירבק אזהההוהירמכא מפדה שפנה ןיזמל טחה ןיזמ זנייהד

 רבכז • זכימסיש המ לע םהל ןיאי רייאב תהפל םניינע איה ןכ םג םעטה הזמל השעב ללהמיש יפ׳עא ממכ בישח
 םהינב לכל םימירתמ ציזיהל הזל ןיקמ סטימדקה ישקב ליטקר ןאמ מיא ל״ז סלזעל בער איבמש מזמש רהיזכ ש״ק
 םרחה לח ןכבז מהכקל ןמזא מזולל ןמטת רחא זכלי אלש אל אמלע לכד ריבע ןישיב אמלת יזנכ ל׳טק אזהז שנ רכ
 • הלטבל זש מאצוהב דילוהש ולא לע ףא ולש םינבה לכ לע עידי אלו ריעז ריעז אגגזממיי אמלע אי לעי לכסמל ליכי
 םיהלא ארי שיא רחא שחרל ה׳המ הזל הנקמה רקיע ןכא לע איימא אנמיתי אנפכז אכיחז אמלעמ קלמסא ה״בקז
 םירמואש ת״ד מליגסבי ןבכו ממה לע שחרל םכחו ןסנ ק׳דנ רהפמ ןגרנ אוה רשאב הזה םעטהמ איהו 'וכי אמלע
 ממה ןכבו םינוציחה ולא שרגמי עיקר ינולח עקט עקרב :ןלניל אנמחר יוכיהלשב אמלע דיקא קדמ יטידבז קדצמ
 תלטכממ זילע הרישה האמזטהז הרימי תה מחנ היהי הריבע ןיא יכ ל״ז י׳לאה אלפימה ריאה 3]"01
 הרימב יחבשל המכ שי םא רמזיבו הרימה הכד מליגסב לקלקמה ימכ ןיקזמדילימש ימי׳יזמה לכב
 לעפ רשא םירסח מיליתגז הקדצה השעמכ ואתייצמכו ילב יכז שמשמ אזהש ימכ יכ וסנואל הק הארש זא ערז

 :לז ברה במכש ימב ימימ טפל השעי . המשנה המיא לש הפטה ךשמנ הלעמל סג למי בכ הבקנ

 תלפטמו הלופכ הער ןה ןמי ןה ןמ רב 0/140 *יי דזיא קיזיי חכ הג םכלממ זאזהגט תפילקכ הניחה
 עיגי רשבדעז שפנמ ערז ה לוקלק ןיעב ץאנמו המשנה המיא לא ףיג תישענ איהזסטזנז תשא
 ז׳ש אינימה לכ ןנחוי ר״א הדנד ׳ב שהב םרמוא אזהז ן הז ערה לא בזטהריזחהב ק םימשב ואריב תא סיעכמ ז
 תמיז השע רשא 'ה יניעכ עריו רמאנש ה/יימבייח הלסבל םא ףאו ומלועב סילנזימז םימיחשמ זארביש ינוצרב ןיא יכ
 ץע לב אבה כימכ ז "עע וליאכ רמא ישא בר .ומזא סג םדי ל ט סיאסזחה שינעהל ן יקיזמה תא ךיכמי אוה ארב
 תעדל זמנע השקמה בר רמא סמה ןנהמאו ׳טז ןנער ףיג אלכ שענ תישמשה ן ט סאיבו סמליעפ ימג אל מ'מ
 איהו .הישפנא לת״צי הגמ אתר רוסא אמילו יודינב אהי ףיג איט וערז תא לקלקמה ןכא וטועימכ ערה ריחבל
 לכ ל״ן הזקפ תשרפ רהוזב ש*מ דמלו אצו תירומחה ןמ 3ז ברה דיגהו ךרבתי ותניט ךפה האירבה הנשמי תיחשמל
 ןיקפג ןיזירכ׳יאפזגל ןייעסדןיבזחןזניאלכטחדןט־א םיעגנ םישוע התהש םדא טב יעגנ םיארקנה זימה יכ
 לכב 25 ^ 2 םילידג ב תכ
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 ־#יםעת ןההע לע ותשא םע רברלכ קיחריש א קרפ
 זיהדזא ןיירשמז ןילייח ןוכיא לבבו ןיעיקר ןוכיא 3ככ
 אליעל אוהףיזנ דבע ינ!3פ אכוח אפ׳זנזהאדאינלפכ
 ,יחמסנ אי3י3כ ,יפאו הינימ חעחא הידאמד חיטנ! אח/יז
 ה3 אקלסל ןיקבש אלו אימש יערחלכהלןימחסדאכיזג

 היחרזא יכ/יכב בוחכ יחאצמ רשא /יא םעט הזו :ש׳עסוי׳מ !חלפ/י ןילכקמ ןאש חתא סשו טו -׳
 םע רבד3מ קיחרי 3 ז םילבוקמה םשכ ירומ
 /יירב איטחד רוהרה ימיל אבי ס שי ת ש/י יקסע 3ע ז/ישא
 ה3עת3 ה3וע ו/יתסכ ןיאו םזי 'מ חעמשעחלפח ןיא? שדקז
 כ״ע ז/ייא ןידנמ חיחכ ה״מר םע סיכא3מ 'ו הגס לכיהבי
 רכזנה רהזזכ ש״מייחמ אוהש ורמאש ארמגה ןושלמ איה
 חלשב רהיזבז - ימיקממ י/ייז ילארשיה בל דרחי /יאזל ן הי
 ח3ש/י ל״ז הז עשפ ןזעב דאמ באכה !לידגה ב״ע ז״נ ףד
 ינשית סיבלו ביחכרסי/ימה /יייח/י3 שקכ ימלכאיךנורח
 ןזאררלוןיפרחל הלאו םלוע ייחל הלא וציקי יפע/ימיא
 אמלעכ ןזרא/ישיד ןמיא {יאכז ס׳רא אנתז חיההכ • םלוע
 ןזניא רכ אמלע ינבלזהל רא/ישיאל יזח א/י ןסיא ןאמי

 'אשיר ק אמייקב ולאגלו אשידק אמייק /יא יליבקד ןיריוג
 אזההל היל רישנאזהואנמיקזחד התכ ןיקליח ןיר/י ןמיאב
 ןחא/ישיר ןמיא ןיליא ךירטצא אלמ ר/יאב הילייע אלו סייק
 ר/ימהי ןויצכ'אשנה הייז ביחכד ןלכמ אמלע ייחל ןזכ/יכיו
 עמשמ םילשוריב םייחל בז/יכה לכ ול רתאי שודק סילשהיכ
 ןיליאב רזג/יאר ןאת לבד םילשוריב רחונהו ןויצכ ראשנה
 רהדזיויזח אקדכ סייק אזההל ריטנ יא1 לאע ןיגרד ןיר/י
 ןיליא םילשחיב ר/יונהו ןויצב ראשנה היהז כי/יכ הילע היב
 אתל ע א/ידחל ה׳בק ןימי זהבז אנמז אזההכ ן זרא/יש"
 םלועל 'ה דובכ ־יהי כי/יכ אנמז אזהה לע ןהב ידחמלו

 :וישעמב 'ה חמשי
 רא/ישי אל חישמה ן תזכד ךינפל ראטמ סשמ
 ,דעלבז י/ייזעמ ן קי/י יא ו/יירב ׳משש ימ ספא
 ז/ימ רככ רשאז י/יצי שאב ,יחוסכ םיציק שאכ ףרשנ ר/יונה

 ףד חנ פ רה:זב שרופת יכהו סי/יתה /יייח/יכ ודמעי אל
 דח 'ניכשל הל ןייחד אמלע יבייחד ןיבותלככל׳ז ט'ס
 כ'גכו ןרמאקדכ אערא לע היחרוא לכחתד ןאת והיינימ
 ןיליאב כי/יכ ד״עז ןחטלככ לאע אלו 'ניכש יפנא יתח אל

 ןימזד אנמז איההכח׳/י אלכ ןח ןיחמ/יי ץראה ןמ זחתיו
 ראשב רבלוחכ/ישיד אי/ימ ןוכיא לכאיי/יח 'ייחאל ה״בק
 אלו 'וכו יזחאקדב יה׳יחזר ןזל ארבי ה״כקןיארכנ.ןיערא
 יח/יפכ בי/יכד 1׳רשיד אעראב אלא ןי/ימפנ ה׳בק ןול ביהי

 סכ/יא י/יאכהז ׳כי/יזרבקמ ככ/יא י/ילעהו כי/יחבק/יא
 בי/יכ המ ר/יכלי אערא /ייחת ןולגלג/ייד לארכי /ימיא לא

 ןזלבקי לארשיד אעראב אהר ם/יייח? סבב יחור י/י/ינו
 אערא זביאכז סא/יסאד ןיליא רב אמלע ינב לכ ןי/ימשנ
 זשקד בגלעףאואקייד ץראה ךת'וחמיו בי/יכ ןיליאב
 ל׳איייח רפס ןת וחמי א׳דמכ חמי׳ אי לע יאקיק וגילפיאו

 ש׳י • •

 ץיי דזימיז כי/יכר י/אר אמלעב אקלזזי ןול /ייל יאדו ש״ר
 !היילעו ןידכ ןימיקי לכא ןרא ושרי םליעל בי/יכיץראה

 םעז ל״כע הלא וציקי רפע /ימרא ינ ישימ םיכרו רמ/יא
 םהל ןיאש לובמה רחל דברמ הזה דבכנה רחאמש /יויה
 ;וייח/יכ ומיקי אלש אבא יבר /ירבסלו אבה םלועל קלח
 הזה רהבש ימ ט חקנ ונתמ םוקמ לכמ ןיד כ אלו סי/ימה
 ב״העל קלח זל היהי אל 'בוש/י׳שעי אלו םהישעמכ ס1פ/יי
 ■גהש /יזפרחל היהי ןיעמש יבר /יעדכ טפשמב םוקי סאו

 ויהש לע ב״העל קלח ןיאש לובמה רח םעט רקיע ן/ינ
 ושע אלו סהישזעייהי סהדנכי ץ'ראה לע םערז םיכפוש
 ארמגה ירבדו השודקה רעשב דיסחה ראיבש ומכ הכזש/י
 ׳יתחנה רמזא יכר לז הז /יערל ךלוה םיכשח הלכ /יכסמב
 בישח הלשבל ערז /יבכש איצוהל ומצע םמחמה לכ םילאכ
 הל ןיאו הטיחשל אלא /!דפקת הציא המהב המ המהבכ
 !ירמא יילעו ׳בה׳לועל קלח זל ןיא איה ףא אכה׳לועל קלח

 'לעמל איה הלועה םרא ינב תח עדוי ימ ו/ימכחב המלש
 ףאיצימןיאז ןמצעיתא ןימחמ ןיאש םיקידצ לש ן/יתשכ !ז
 הטמל איה /ידרזיה המהבה חורו הלטבל ערז /יבבש
 /יבכש סיאיצמז םמצע ןימחסש םיעשר לש ן/ימשנ זז ץראל
 השקמה לכו '/יימ הייח זמצע םמחמה לכו הלטבל ערז
 * ב׳עהשע רשא 'ה יניעב ערי!)'אנש ןיירבע הז ירה ומצע

 ףועה שנועב ןכ םג סימחהירוקכ׳פ רהוזבו
 'נממ יהיא יאה פ ירקאד הכימת דח ל׳ז

 ןיהיראתד רקיל ישייח אלו זהייחרזא ילכזימי אשנ ינכ לע
 אוהה םנהיגל ןזל ליעא ♦גהל אשידק אמייק /יא רטניתל
 ׳הוזב׳/יכש המ /יעדי רככז׳וכז ןחבאו לואש ירקאד רחא
 ףיתלעל קילסאל ןחבאל חיחנד ןאמ אנא/י לז ךליו פ ףיס
 ילוכו ןימלפגהלכת דיבא/יאז יצ/ישאדדבג ירקא אוההו
 ׳ח/יור׳אוצ !רקנה סכהיגב םיקת שיש חקא המח/י רהוזבו
 ילכחמד ןסאלז׳לטכל ערז /יכבש ןיאיצזמה םינודנ יבו
 אמלע אהב ןזהיראמד ארקיל ישבח אלו'ערא לע זהייזירא

 ףח/ימ יקפנ אלי ,ידד ירדל ןת/י יכ דחא ןילא לכ
 .אלו ־ןיכ/ישא ארונ ר/א אזההכ יחריז ינתזי י/יכשכ

 ןיל /יאד ןיבייח ראשכ חי-זיה יקפנ אל לגא ט־לחא
 .ב״ע אחיינ

 •סרונש׳רזה /ילקלק רמיחב סילכזקתה םחכ "0^1
 םיסירוקפאה סאב סשתי םיעשר ויהי וינבש
 רקשמי ןא,י ל׳זפה םינוק/יה 'סב ש׳מכ םעטהו ןיניתהז
 ןטש הילע אירשי ח״שו ה׳יוה הינימ קל/יסא הלמ חייככ
 סכו אגלמ ה׳יוהר רחאכ אירש איויחרחא לאזהיאד

 יורש שחנהש ןויכו 'וכי רבלמ י״דשד רחאכ אירש חימה
 ,יסריקפאו ןינימ 'יעשר עפצ אצי שחנ שרושמ !חירבכ ספ

 •סידיסלחכ הנועו םימכחב רע היהי אל אוה ח׳ח םאו
 סממ םיענומ בש אלו הז ןזעב לשכנה ח״חשדזעבחכו
 •דוסכ אזה ן זילעה קידצהש םעטהו הרוחה ידוס ליכשהלמ

 אזר



 ןצצ תוילגה תוכירא םרוג תירבה םגפ ץע א קרפ
 סשה דס 3יכשי אל םוגפ אוהשכו ז״יא׳ריל'ה ד;ס אזי
 'וחמי דככנ יכה ןורחאהז • ו׳ח ארקשד דיסכ עתעתיז
 הז ןועש ל׳ו י״לאה אלפימה רואה וניבל ש״ח דבכי סיויי
 היהי רג יכ דוסכ רהזינהו רמה /יולגה /יוכירא סרוג
 ץפח רקעאד ןאמ ל׳ז ח״פ ףד סינוקתכ ורמא ןכו ךע״רז
 ייזיר 'נ3יא רקעא וליאכ הירתאמ רבל היל חכאו הירתאמ
 סירג אד דיכ עד ןאמ הארכונ ושרב היל חנאו תירכ והיאר
 והיאד ארחא׳ושרב הל זינאו הלח׳ושרמ היתמשנ רקעאד
 לארשיד אעראמ רקעתאד לארשיל םרג אדו לוחטו הרמ
 החכז/יה םוימ ונל היוא ל״כע הארכס זשרב ואילגתאז
 תילגה תיכיראב סיתשכש זניכאל הינאתו היכב סורגל
 ונא הז ןיעכ ןה לשא זהט לע גאשי גזאשו רהמנהו רמה
 ונצראמ ונילג יכ הזה אלפנה ןמזה לכ םיכשחמב סיכשוי
 םילוג ונידועב יכ ו*ק הזה ן ועב ונתמדא לעמ ונקחרתנו
 עשפ ןיעש ןמז לכ הכיפהה ךותמ אצנ אל ונייכ ש ץראב
 שיאלו •'ןיילש הבישת יררועתה יתלכ וניתזלגב יוצמ הזה
 יכ םיקמה ינפל וימי לכ ףיזנ היהי אל ךיא זל הלא לשא
 הזמ יקנ רשא הז אוה ימי הז לע רבע םימעפ המכו המכ
 םיקמה ינפל עשר מ עשי יקהל םדא לכ לכויו הזמ יתייי
 דמיל ךירצ ןיאו םימעפ התכ הז לע רבעש ןויכ אלמ הפכ
 סימית ידיל אב ךיבחהמי ומצע ךכחל הטמל ודי טישוה םא
 סא ימיל ־קי* ןיאו ן״ש איצוהל אטחש םרג םימיחהמז
 סא ־ימיל ךירצ ןיאו תמרוג הכיס ילב ונוצרל זריטישזה
 ערז ודיב איצוה סא רמיל ךירצ ןיאו תעדל ומצע השקה
 הכ״קה ינפל קחורמו יזאנש אוהש !תואת 'ואלמל הלטבל
 ער ןיאו ער דרוגי אל׳נש ומכ הניכש ינפ תוארל הפיז וניאו
 תיחשמ'׳ירכל ערו 'ימשל ער אוהש הז השעמ השועה אלא
 יזא ושפנל דא השמל םגופ׳לפמל םגופ הטמל׳יחשמ׳לעמל
 רייאל אצי אלו וינפ לע זתייליש הכפהנש ול חונ ולזמ עורל
 הזה ערה׳שעק השוע *ייה אלו וידי יתלכיש ול חונ הלועה
 ירעישו הרפכ ירעש ונממ ולעננש טעמכ ול שי הרפכ המ
 דע םינשו םימי הזב ומצע דימתה סא טרפכו הבישת
 סה ולא אישנמ ונוע לודג רתהכ ול השענו הזב לגרזהש
 םה׳לגעל ףאןזרח םיאיבמה סה םלועל ףא ןירח םיאיבמה
 הורה אל סא טרפבו סליעכ תיתימ!תיפיגת םיאיבמה
 המז אוה יב הורעה לע זא רוכזה לע אבש דע הזכ זנואמצ
 ךיא התשיו לכאי ךיא ושאר םירי ךיא'ה ינפל ילילפ ןיעי
 וכלכל יילע רשא סיאוצה םידגבהו םיאנ םידגב שבלי
 ץראה לכ ןודא ינפלמ והוקיחרהש דע יתמשנו וח1ר ושפנ
 ךיא ליגיו חמשי ץא ךלמ תב הדובכ הרקיה ותמשנ ףנ יטו
 םירוחש שבלי םא ס הנקת יל ןיא יאדו ויפ קזחש אלמי
 '?ןיש דע םזי רחא ס׳י ושפנ םיצב הלעתיו םירוחש ףטעתיו
 ומדו ובלח לכענו הנענו רבשנו ענכנ אוהש האדי ומצעכ
 הלאה תיצואנה לא בישי אלו !תואנהו יתיאת טעמתנו
 אריי ףיקשי דע םוי לככ הקליו רפאה לע בשיו קש שכליז

 'ה

 ןיאו ביטהל הברמו וניהלא סוחדו ןונח יכ סימש ןמ 'ה
 הטזשפ ונימד ותאטחמ וכזשכ סא יכ תמה תימב ץפח
 םהיתונועמ םיטרחתמו שפנו בל לכב סיאכהסיבש לבקל
 הלסכל דוע ובושי אלו ינעה לע חנאנו רמ סכלו
 לוגשי רוכבה השנמ יכ רוגס ןיא הבזשתה ירעשל?

 ׳ :חעב 'ה .
 זבל׳ה תאייי .חעד סל האילמה הפיה שפנ
 ץאינ םימעפ המכ וימולע דרי רוכזיו ליחי
 םייחה ץע תיעיטנכ ץצקו הזה רימתה ןיעכ והשע רוצ 'ה
 ריקי ןבה ישפנ תאה יתא דהמ יתייעמ ןקתל שיחי רהמי
 'פילקה שרח ריק 'קרקלזעשדה תיהלכ ריכהל לארשי שדק
 םירחאל אצויז ךמצעל דמיע םלשו דבכ ןינב תמכלו בושלו
 ץלחל המילש הבושתב רועינזרזותהחכ לחנ ןעיבו ןעי
 צכו םדא ינב יעגנ ןהכ רשא םינבה ינכא זצלחכ ושפנ תא
 קרדויחדנ 'זימצע ץילחי הככ שילחיז קירי סז 1זע רשא דוע
 ןתפ רזחת ןירוח ינב םתאצב אבצ יצולח ויכינח תא
 םהיאבימו'היאצומןנטתהז דימע הפ התאו הירכנה ןטב
 הת שר!פ ול יכ ל״ז י׳ראה אלפומה רואה םיכר ירכדכ

 • םהל השעי

 ׳דיגא תאז לכ תא ךתא סיהלא עידוה
 ר משת יכ םיענ המו בוט המ םדא ךל
 םימיהש סיכ״בסהןחזב ךשפנל םינוקתה יפשתישעל
 טיש ךינמיסו ערזה'לקלק תכקתל׳ידחויקו םילגוסמ םהה

 הלאה םימיב הזכ לגוסמ ןמזה תויה םלואו * • ס״ינכוש סינב
 ךל ראובי דסד לש זתעס הזהןמזכז
 המכחה ירתסב תלליכ המדקהב חתפתה תא ךל רסמכ
 הנוילעה הרתה איה ךכ יב יבוהא עד •דאמ איה הרקיו
 ט" ימ וליפאו 'ה ידעוממ דעומ לכבש םימחרה!דסחה תדמ
 םהב תישעהל םימורממ עפש עפשוה סהכ רשא ןנכדד
 סתויהל םינמיה םתואכ זועו חבעכקיה תואלפנו םיסנ
 םעפכ סעפכ העיגה ידימו *איה הכרד הנב הב םינמוזמ
 • תלנלועה לככ ריהזמ׳ קירבמו רואה ית זא י׳יאינו רז ?ח

 םרכו רכזהכש סישענז םירכזנ הלאה םימיה דיס הזו
 ןכ יכ רודו רוד לבכ הזז הלעמל לעופב םישענ הטמל
 'בקזהש׳ריתה ♦גח ןכש לכו השמל ׳לבקש הת׳לעמל ימייק
 'אצייכ •םתע אבב םעפש דירוהל ןוילעה םרוקמב םקוח
 תוכתינה האדוההו חבשה תוכרב לכב אצומ התא רבדכ
 ןיעמ וילע !עפשוי 'סחו בוט אוה ךא אוה קר אל יכ ת׳ישהל
 םיקידצל השעש׳ה ידסח ןורכז וליפאו ךיבי רשא תיברבה
 'יפשהל ןוילע תכ םיררועמ דחאכ םלמ וברו ןיכאו םיטרפ
 תוישרפ תאירק אלא דוע אלו • הכרב התיא רוקממ יילע

 ךישממזהלעמל םידוחיי תדחיימ ןתבשבז ןדעומב הדותה
 ינמ הילעש הסרפה התיא קנע ישמשלתימלועב עפש
 תשרפ רהוזב ש׳תכו תינוילע ת1בכרמו םיכאלמ ת!כחמ

 להקיו



 הז ןוע ןוקתל םילניסס# םיבבוציה ושי םעט א קרפ
 לככ תחא דק לש דחא קלח ןקתל ותנווכ ןיכת רשאו עיבשי עובש לכלש ןיבמו'ומלמ םשמו שיע 1״ר ףד להקיו

 • סמילכ דע סיי ?לשלתשנ םהמש תזחכה םמיאל סחוית!רחקמ עפש שי
 ס׳לכאלחשעאליכעתשמהמאיבד דחאלכי׳שרפה המואכ'ובזמכה׳ונהה וא םיניינעה סמיא
 'ב םיבבושה יתיב םינעממה סמיא םיכאלמה לסנ גיסהל יופא ןכלשו הלש׳סשב טלוש רחאו

 ורצעי אל רשאל שרח היה־חמל ימיאי ןכא דבלב ישימחו • ךדיאב דהיזכ ספ רכזנכ וזב יז ברעל וא מחמהו
 ונייהו הז ךרדכהו׳כב גהנמהל׳יפיצר זנעמהלסחכמא סייבנושה ןמז רקיע'עדל ליכשנ רבד ^י^ןממן

 לע הנעמיו 'מחה׳עיקש'דזק׳א תעש׳ ח סיי׳זעבת יספהל עדמ הזו וניינעמ דמלה רבד אוהש
 תייאעש׳ד םוי סוי׳זעבמ׳יספףכז׳א העש ךשמ דע׳ג ליל מיצזצנ ןוקמל היס םירצק מ!לג םעטש בל לע ־קושב
 רשאיששה ליל מחא העש רע הנעמיי המחה 'עיקש םדוק לארשיב ולגלגמנ םלובי הגש ל״ק׳מיאב ינממ !לפנש יה׳דא
 'תה סיתיהז לכ רשאב סיעיה׳ז הנעמה וליאכ ול בשחי ׳וב ן וותא ךופיהב ף׳רועה אוהש ה״ערפ מפילקב סיינמכ

 לכי חב ישזשמל לבקמתי האנ רבד אוהו הז׳דסב קלח חקי לכבש מיצזצנה לכ וצבקמנ םשש מעדה ירוחא זמייהל
 • ורועישכ אלא בייח וניא סרא לכ לע טלוש ןירוטקימזוק היה הערפ יב האמוטה מ !תליע

 דסיהל ולא םק 'תב םיתמב םיכלוהל בוט גהנמו וא1 יוג ברקב יוג םש ויהו זדימחמ םלט זאב ןכל ן־ראה
 ן ת 'ה תיבב ףפותסהל הרעו םירשי דס תישארב יכ׳זעש יפס דיס אוה הנוילע הרובגה םהב הטלש
 וחישי אלו םק םק הרימי הרהטבו הליבטב ברע דע רקוב םש םיבבוש קהשלארשיל הליעוה איהו הלחגה דובכ אוה
 הרימכ תזנהלמושחי אל סייה לכ דימת ספא ןילוח תחיש יבראמ ערה דצסהב הרבג יכ תאצל סזצזי אלו סיעמיטתו

 םימכח שאכ הכמת הלעמל הרימי האופר ןיא תתאב רשא 'תעו םידס הגלפ לובמ שונא לגלגתהל ימדק רנכש תורח
 לע הכר התכחב רשא הרומב קוסע" ופוג לכב שח היגה תיחכ םהב זטצש םש יכ • 1לע םישומחו דוסכ 'ה רח היה
 רבאב שיא םוגפי רשא 'ימגפת ראשבש תירבה םגפ יקסע ד ימאששז ןימבכישו ןישלמ םתוא ס׳יבבוש ויהש הרובגה
 תירב תלקלק םגפב ןכ אל זמבזשמ יולמ וכ אטחי רשא איהו וירפמטהיל זוגא׳פילק׳ריכש ינייהו ך׳תיבשז ושריפש
 ןחביא ח׳מר טלפ אל ףוגה ראשו ימחב אמט רשא שדק קהל הזח זאו 'וכו שמכאר אלזרפד אנמיא איהה חכ שממ
 לכב שח רקא הז יפלכו ותאמוטב זאקטנ םלס וידיג ה׳סשו הבשה ן זשלמ ושוריפש תוביתנ בבושמ ןישלמ ם״יבבוש
 הזה ילוחה תכמל חצ תמאכ איה רשא הריתנ קוסעי ופוג האל יכ אמיא הנוילעה הבושמה חכ םהילע הלגנו הבזשמז
 סב תמאב םירמאנה סחברה 1ןה ןהו אפלי ותכמ ןדימז החחזה יהשתלשב תשרפ רהוזמ עדונכ תודיחל ?אצי הבש
 קלתסא הלימ תירבב לקשד ןאמ ל׳ז ריס ףד םיניקתה דוס אוה היפה הרומה ועתש ךכ רחאו ־ הרסגה/ידמ לע
 יאק הילח תומא 'טי ןטש הילע איילשי ירשו ה׳והי תינימ בבישי ושפנ ןישלמ םיחנו םיבבוש ייה ןכבו היטגה יפ
 איה םייח ן־ע הב רמתאי אתיירוא אמלע אזההל אוה לע הלגנ אמיא דוסי אוהש הרימאה הרסגח "ע ירהש
 "הת ת׳אפל א׳דכ ן יערמ לכל אתייסא איהו הב םיקיז חמל ב״זט יכ יתיא איתו היב ביתכד ה״ערמ ׳די לע ריעז תעד
 רוזחי אלש הכמתנ סמבש ,ראבתי םשמ הנה כ*ע ךרשל דהידאר הנש ל׳ק רזיאדלסס ינעמ ה״והא אחסמיג איה
 הלעמל יתילעב יכ !תכמל חצ היהי הריתנ קוסעיו וניעל 'הה לכ ולגנ זאו םיבוטל שאר היה אוהו הער ימי קהש
 סש רשא םגפה תיאפיל םייח ספ איבמ םגפה םוקממ 'חטמיג ס׳יבביש הניב חעש 'ן דס םהש איזב םידסחה
 סיניקתהמ דחא יכ רמוא היה חמי • י״ת ארקנה תילבב * דסח פ'ה
 םישחחשדחל וחומ חחטהל ח׳תל הזה ןיעל סיבזשחה ליחתהש׳ותש ס שארמ'יליחתת םיבבושה 1יי ?3/1
 'טשקמבושחל ותכשחת חרטש הקתרזתתרימת הרותכ סיטפשת תשרפב םימלשנז רמגה ןוקיתה י
 שחח לכו הצוחה ואיצוהלו ן יחומה ןמערזהריקעלת׳יז ןייעו הדותב רחואמו םדקות ןיאל הרית ןתת היה זאב
 קצע אוהו תעדה לא לחג ןיקת אוה הרותב שדחתתה ליחתה םיטפשמ 'פסגו׳וכו ימאהשמלאי עכיישרב
 תלעהב הבשחמה תימינפכ ררבתמה ריהז 1 ריהב ן• ?מ 'ירז מה ןכ ומכו הערפל ינייה 'ידבע יכ חבע דבע תיצמב
 ןינבל םקלח הז יכ םחצמ תדטע לש ןבתי םקדתיישזקה ףרועב זוחאה הערפ די תחת ויצוצנ תא ריזחמ הלטבל
 טקלש ףסכה תא םס רוצאל תיניז םישנ םיתש םהחע ב זילע לבקב יוא קנפי ךרדה הז אל ןכא תעדה חחא
 טיעח וניבא תעדל ונרוה סנעאה • ןכהו תיצראה לכמ הלא תלחתספ םזי'מ סתיא לכ תינעתה יוניע תרזג

 תינוילעה תחמ ימילעת רמב ת יגה יכה׳עי״בשרה םהב ןקתל לזביה בתכש 'יטפשמ תשרפ ףס דע תומש
 ןויע תוביבס ןתנ תור אתי ןשרושב הלעמל ןתיא ררזעח ׳ע םרפסמש ייה ו״יוי״הד״קביע םשבש ןידק עבראה
 ינילובקנן!נעדוה׳שאכ ועשפ ןזעכ׳ישחה רשא ר״ואנז׳זזחז תיפילקל תישזרק תופיט ןתיא רסמש וניעב םגפס

 • ת׳מ׳קמ המככ הז ךשחמ םאיצוי ?תינעתו יתבושת תלוגס חככ1 םייחהו
 עטקל יאי? האנדמ׳ה םגפ ןוקתל ןכ יכ ןך^ןך ויה אלכ ?יהז םיתמ םירגפל טושי םיראשנהו תמלע

 רקיע רשאו



 ןס םיבבושה ימיב דומילה רדס א קרפ
 'לי^יכ>'ינזקתהו׳ה 11 ה ירמאמכ הלאה םימיכ דומילה רקיע
 ןוזיאה איהו ןדזסי קצוה 'ידצה דמכ רשא׳יגותכו׳יאיבנכי
 ׳א'פכ הלעמל זהונדדיסישא ישישה רואל ונלצא ןקיתמה
 רדה רדס יילא רבחי) י״חז יתיא הארו ךישצה 3כ היהו בשד
 ידימי סייי םזי ירימ שדחה ת־יתשמב ינ3צא ןקיתמה ׳יכ3מ
 הלפתל ה3יאג ךריס3 תעגמ םריש םיקמ דע ה3י33 ה3י3

 רימאכ קדצמ קידצ ףי3א דירפת ןגרנ היהש המ תתיעל
 '33ס םש׳כורעה לפתה 'קי רדה חזמי3 יכפ3 ךחעיז 3יע3

 םיעגונה םירבדה ידע3במ דיסיה םגפ ןיקית ימרכ לכ
 ךירעי ןכי יהליכשתלקכ ליכשמה ןיע רשאכ יששהרזאל
 לככ הכורע הלפתה תיכלמה רדה ןיקתכ ידומיל ינפל
 ןיניקת 'כ השעי שיבא ירשאו • שרחה תימשמכ הרומשו
 רבע לא ריאהל הלאה םימיה ברקב םימת זיתי ידחי ילא
 בשחמ ריאיו ןתיתילעת רומיל תלוגס חכב קדצו קידצ ינפ

 לכ ילא ףוסאל יתגהנ ןכו יל אפרו בשו יניעכ ךישחה רשא
 אמיאב ולא םיניקת רדסכ תיגהל ילא הזי ׳מ ברקכ דרח
 אלפימה ריא יבתכ ישזרדב םזיה רתיו׳רהטו׳שהקב׳אריב
 םירמאמב יתפסא רשאתיכלמי דוסי דיסכ ה״הלו י׳לאה

 •יל רשא׳ יטוקיל ה׳סב
 םירמאמ תצקמכ הגזה יתייה זנידימיל 0£)
 ןיע רמיחב 'ילכדמה רהיזה לפסב םיאבה
 חתפ י״ר י״כ ףד יהלש תישארכ תשרפ רהוזכ הז ה סנפה
 קניא לככ ב״ע ה״פק ףד בשיו 'שרפבז ילסו ץפח לא אל יכ
 יאשח לכ ח ת איע ב״סד ףד יחיי תשרפבו יליכו ןיביח
 תשרפכ ז יליכו ער עשרל יואב״ע ט״יר ףדבו׳יכז שנ רבד
 תשרפב ז׳יליכי ׳יכשל ןייחדד ן וניא תלת א״ע ,ג ףד תימש
 ׳ יכז קידצב יכוד יאמ יאדו קחצי בר רמא ב״ע 'ס ףד חלשב
 ןאבמר״מ ףר ינימש תשרפ רהוזב ילא םימגפ דיסבו
 ב*ע א״לע ףר:הרש ייח תשרפבו 'וכי הלכו ןתח אנפיל׳א
 ןנחתאו השרפכי 'יכו ןימע ראשד אתתאב קבדתאד ןאמ
 ובזע יתיא ד״מ אבא יכל ־ימא ילוא יוהד דע א״ע ו׳סר ףד
 רתאב ובבל לא יתתכ זלה ןיקתל לידג׳לעית איהו ♦ 'יכו
 ערקי שפנ לעבהו ןנוקת תישע ליכשיו ותמיעל ישא סיגפד

 רתיי יכל דרחיו רכזנה םירמאמב תיגהכ ובבל רוגס
 שא רתויבו ונוע םגפ עיגמ ןכיה דע וילא ערזהב ימיקממ

 וככל ערקיו ורשכ תרעש רמסת הרית ירתס דוסב אב
 : יעשפ ןיע םצעב תעדל גישי גשה רשא םיערק ב״יל
 ינפל רכזנה רמאמה יסרפב יתיגה תעב ט ישאל ייחבו
 זפדו בל לכ סחנ למ קל רמ יכבב יליק תא יתתכ דומילה
 ׳ילזינכו ינפל 'ידמיעה ןמ סימ הנכלת םיכרב לכו םידי לכ
 ןיפי1־מ ירוניצ ירת אבלו אניע 'ייה דע שילש תועמד ויסנ
 םנוגיו סחיש גח רסא סיראה סיראה ןמ ןיפיטמו סירזיח?
 המה ןיקתה רדס לככ רשא דע • סרל םהימימ תא ךפח
 ת ישק תולחתה ליקהאמירחאבעמזדמהתאןילעמויה
 זמיקממ יתיי טל דרחי סג מיש לכ לשא דע ןיניקי רפסמב

 הזו

 ס־תיה לכ םיעבראה םימיה הלא ברקב דימת וניכרד הזז
 תימש תשרפב רתויבו תיריתשא שארל תילילה סג תיברל
 תבשמ םינעתמ סהו ינא יתייה רשא םיטפשמ תשרפו
 ׳פסב ילנא םיבותכה ן ינוקיתו תינייכה יטרפ רתיכ תכשל
 להקב תיבבלה הנררועתת סכ רשא ש״ע תטכלה תלמח
 םינתיאה שדקה תמדא יבשוי לבז ינא אילפהל דע זניתדע

 אורקל ודלמיל ינפל הרשי ךרד איה זז קחצ זחאיו • ת׳ילש וניניע התאר רקי לכו
 םירכזנה רהוזה ירמאמכ הנמאנ האירק
 סבש רמיחו ערוה תלקלק תיניע יטרפ עידיהל םישענו
 השעמל אלפנ תלעית איהו זחכ יפכ הדיתי בישי רימאכ
 בסיו קספכ ח״כרףדיחיז תשרפ רהוזכ 'יפןכו ןיקתה
 יעשפ ןיע לע תוצרלו רותעל ;יאש דיקה לא יינפ והיקזח

 'גפיליא ןאכמ רוציקכ ל״ז ונוע ןקתל יינפתמנמ ןתיש דע
 ייפנא ןיטיל יילע ימחר יעבמל יעכו בוח היב תיאד ןאתד
 סיתילנ יעכי רתבלו אכיח אוההמ'ימלג אנקתאל ׳ינויער!
 מיכרד׳שפחנ 'ה רע בושנו הדוקחנו וניכרד השפתנ א׳דכ
 'ירתאמכ׳זגהל סדדיס ךכלו כ״ע הבושנו רתכלזאתימדקכ
 ןזעב לבג עשפי רשא עשפ רכד לכ ראבתי סב יכ ל*נה
 'ויא לע רבע סא םהילא בבלנה שיאה תישי ןעמל תחב ה
 ותורענב םהה םינודזה סימ ם׳ימה די התשו םהמ
 רפעב בשיו לבאתיו הכבי םהילע רכע סאו יתירחבבז
 ושעי אל רשא םישעמ ודי לע זאב ךיא הככ לכ סמיתשיו

 ערה השעו יתמשנ רצוי םליע אר;בל םהב 'יעכהל רע
 רשא העמד לחנכ דחויו וינפל ןנחתיו ללעתיו !יניעכ
 ןוקתל וירזועב היהי אוה שילש תיעקדכ קניעמ 'ימה ליזהב
 ןיע ילע תייפ ןב ףסוי תייפ ןב דיסב תייכה םגפ ןיע
 ערזה יכ טרפבו ערסכ םיניעב זחאנ ןיילכהקחנ דיס
 םימ יגלפ יתמועל ערזכ םגפש ןחכו םדא לש חניע רואמ
 ןיניקתהמ אוהו ׳יניעה ריאמ כ'ג העמדה רשא חניע חרי
 'ימיה ה1ן 'רקב לתזיבי׳ימיה רתיכ הז ןזע םגפל םיבושחה
 טיפ לא ועיגהב לתייכו בל עתדכ וית׳לעת לכ ללפתהל
 ברקב םינושארה סחיסח ךרד היה ןכי הז סנפ ןיע קסע
 תחילסב רקיבו ברע םתלפתב ךחאהל םימיה הלא
 כרה לע חמאו 'ה ינפ חכנ םכל סימכ יכפשו סינינחתי
 להקב 'ריתמ היהשכ ה״ע ןוסנמ םהרבא גלפומה דיסחה
 שרק ערז יתתחש ימיא היהו סי״בבישה ימי ברקכ יתדע
 סהו יתממחו יתלדג םינכ לבתל תיחשת יתאיב יכנאו
 'עמד הנהו םינויבא תישפנ םד זאכמנ יפנכב סג יב יעשפ
 וידי לומגיכערעשרל יוא םחנמ םהל ןיא!]םיקושעה
 הינאו הינאת הלחג הלומה לוקל ץראה עקבת • ול השעי
 םירמא יעב זעלב םיזעזלל׳ללי לזקמלרהז חלע׳יכנצהלנל
 לע וסיח יעיר ואב יחא זאב ־ימאל תיבבלה ישרימ םחרמה
 הליחל םכבל יתיש היכבב ליק ומירה זניתתשנ רצק ריבכ
 תהטל סתיא ונכפהו עפשה תחינצ זבלקלק רשא ?ער

 םירכשנ



 ץועס םיבר ביעהל תירבה סנפל ןורה א קרפ
 -יאנמ י)6מ*ו יגש- המכ אה הרתא יהתיכר יהניתעמש ועללעמ עח ומצעי סימה וליכי אל ישא םירכשנ תיר־כ

 אששק קיתניגב סירג אק הזה דח אמוי יכה רמאק סמ ,בכשנ ךילמי יכ דכעו׳תליכג שרית יכ ׳ חפש וננק ךיראהל
 אתזיח אנא.ל׳חתא ןאמ ליא היתק ינ/לי הפלח השפנ ונתא סחו הלא וטה וניתונוע יכ זנתמילכ ונסכתו ונתשובב
 יווש אתיצזצ שירד אנוקר ךהל ילהנ יל יתייא ל׳א העבת םהיבא ןחלשלעמ ילגש םינבל םהל יוא ונחמ בוטה וענמ
 זקתיבר איגש אק הוה היתיבל התא יכ היל יתייא לזא ישר׳ח וקתנ רשא דע ויתפש וללצ ליקל׳יכבב םעה לכ זעג 1
 יכהו .יכה ל׳א יאה יאמ ל׳א היווגב ביתי אק1 קילס אר1נת ברה םירמוא ויהו קיחרמ עמשנ לוקהו עוחשמ תטב לה
 זהיל אבהיר רע הב חבשא אל יאוה אנא ל׳א אדבוע הוה םירבד שיא לכ השעי הככו • הדותמ אוה ןוסנימ סהרכא
 ?תוא לש וימי לב ינושיא אריסיאל אהימ אנא ימא אנמיס התו םירבדה הלא טפשמב רובצה בל ררועל העמד לעבו

 חכשת לאו התימ התואב תמש דע רעטצמ היה קידצ תויהל ?די גישת גשה סא ולרוג םיענ המי ייפוי המו וביט
 'ורויצ שיא םוקי ןמ היס 'פ ריבב רבחמה ליהבמה השעמ לע ךרבתי יינפל המילש הבושתב רזענו רזוח רובצה בל
 ןכ היה תירויצ שיא םוקי דיב תיתימ 'ד ימצעב םייקש ׳מיע3 תירבה םגפ ןיעל םיניקתה רכשמ הז םג רבא • ודי
 תבשב איסוס ביכר הוהז הרירצ שיא רזעזי׳ן י׳ר לש יתיזיא יקמעב תזר1הטה תומשנה סינכהל קשע רשא קשיעה
 הלוק ?ינפל .ןיכילזמ ייהש ׳ יפ אלגטנמל תירש ימוק לזא תיחשהב ?עשפ דיב םינוציחה דיב תיקזשע המהו הפילקה
 תירמצ שיא .םוקי היל רמא רזעיי 'ן יסוי וילע הלתנ אהיש םיעשופ א׳צזהב ןוקתל לכוי 13 תי׳עמ התע • וערז תא
 ךבכראד ךבוס ימחו ירמ יככראד סוס ימח רזעיי 'ן י״רל המינפ׳דקה לא םסינכהלו םינוציחה דיב םיריכמה סיאטחו
 ל׳אונוצר ישועל ןיקויסיעכמלכ״ארזעוי׳ןיירל׳אךרב •׳ ינושארה םילבוקמה ש׳מכ

 ו׳ק ונוצר ישועל כ'או ליא ךממ רתוי וניצר ,דא השע םתקעזו תומוצה ן ינעכ הלאב הסינ אל סא ףא
 סייקו ךלה אנכע לש סראכ רבדה וב סנכנ ויסיעכמל זינתמ׳נשי םיבבושה ימיב התע •סימיהרתיב י
 ׳יבה השע המ קנחו גרה הפמש הליקס ד״במ׳ד ומצעב ומכ יבשוחו ׳ה יארי יטירפב ףתתשהל ויצלח רבגכ ר״איי
 ףיקהו םיצעה ךרעו ןטק לבח הכ רשקו קראב הצענ1 הרוק יכ !תוזעמ תא ןקתל סוי םיעבראה הלא תינעתהל? ןיבהל
 תא קעצו הינפל הרודמ השעו םינבא לש רדנ סיצעה לע לועו לבקתמו האנ אלפנ ;ינע אוה רבצה םעתידבחתי

 *ינבאה תחתו םיצעה תחת ריאה תיצהו עצמאב ברחה םרטב יח ונידועב ןה ן׳זקי אלו לובכי תימיצהו סיסזגיסה

 שאל לענ לבחה הקספנ שאה ?תמרק קנחנו הריקב'לתצו םירמו םישקה םישנוע וילכמ לקהל ;ופשנ יכבכ וכשחי
 סנמנתנ ףרשנו םינבאה לש רדג זילע לפנו ברח !תמדק השעו ורצויל סיעכה םימעפ המכ חכשי לאו יתימ ייחא
 הלק העשב רמא רייאב תאריפזתטמ הארי דזעוי'ן י׳ר אל סאו • םיבותכו םירוככ זיתיניעלכ יכ ורצויל חחת-ינ
 3ק ליכשמה ןיע לכשומה ןמ סגו ץ• כ'ע ע׳גל הז ינמדק תעשרה תיליל הנוז תיש יתארקל השא הנה טבלתיש•

 תחוהל םדאל תערכמה תחוור הרבכב ונליכשת הרהמ היתטרי ןיכ מזיתנש המ ויתינוע ךכ ונממ עיפיל תנמיזמ
 הטרחו יחו אטוחל קיפסי יכ אוה ןכ רמואה ירבדכ סא יכ םותיח לכ לעו ותעד לכעי דע םיקמ ןיאו דמש לזפי סכ
 עשפתו'טחת יכ שפנ:הזה ןמזכ ירהש יפשנ אטוח אצמנ .׳אה ןמ ןמחאהערפ לדג ה״עירפ הנתינ ול 'זמיחו
10X1! יהלאה לא בושל הטרחו יחו תרצכ היד עשרו ןזע לבב תמה יאישנ ךיאישילאסיענ ארוק יחא* 

 התימב אלא הל רפוכי אל שדקמה ןמזכו הנתנ דשא עשופה אטוחל ויד יכ רמאל םיתפש חמב
 טר תאז סגףאזתונכיקב ןיממ תיפכ ךירצ גגש וליפאו הזכ יכ ויתפשב תחיתהל? זיתזצזעלע ובלב טרחתהל
 אלה׳יאטוחל הבושת יעמ המכ 'ספש םיקסיפה טר ומכ *לעב לש ןברמ דמלו אצ ןכ רבדה ןיאש זיתסושמ אפיי
 תפחה איה לכה תא ללוכה לודג ללכ לכה לעו סתלפהב תאז לככו וב אצמנ רכד קתש ןיי רשא ה״עה דח הבושת

 ןורחא? שרקה תמ ילעבמו שיא יפמ שיא׳לכוקמה תיהלאה חיגה םימכח רשאכ סיאלפומ׳יפזגיסב׳זבדהמ הי בש אל
 י״ראה 'יבר יהלאה ןרמ תממיהמד אראמ ןל ביבח ןמחא ןןנכש לע לארשי יכרצו חית לש ןיחבמ היהש תייה םע

 אוהו םמבד לש ןשרשב ןימדזקה תכ לע 'ייחפט הלג רשא ירשבו םוצמ ילשכ יכרב שרקה חח זילע׳ריעהתאז לכ םע
 ?3 אפרי אל רשא עידומי חזקמב אטוחה םגפ לקיע עידומ חחשוהש םליע ידומע המכ 'תנכ חכשתו קחו ןמשמ שחכ

 טלתשה רשא׳וערהתיחלתקראיאמטסד׳זזקהבסאיכ ןוגכ םהיפמ לק יכד ואיצוהש לע תזינעתהינפמ םהיניש
 ?קדצב ונדמל אוהו היתיחוטב ושרתשהו ותמשנ לע זלע סג שישל הנווכה דיתיה יכ ףא'יכו ש״כ סכמכדמ ינשיב

 סלפב הליקש איהו אטוח לכל הכירצה הבושתה ךרע תאציי התיה ע׳ב איד לס יתרפ׳ירמאדאהאימלשמיב
 אלו תרותכ ביתכה שנועו שנוע לכ תמיעל׳היטפשמ חחשוהו׳תעתחא סעפאנינחר׳א חמא׳יכו העוצרב
 תעדה לוקש יפ'ע םיפזגסה םירעהש םיקסופה ירבדכ קרפב ישא רב אייח יברד השגדנ דטזותז׳יזצה ןמ ויניש
 סיענ המו בוט המתאז לכ תא ךתיא םיהלא עידוה מחאו סוהד ןריע לכ ליגר הוה ישא רב ח״רד ןישחקדארתכ

 סי״בבזשה ןמזכ ךשפנל סינוקתה רפש תושעל ר משת יכ דח אמוי יה׳צימ ןלניל חנמ׳יל למא הזהו היפא ל ע ליפנ
 אנשש יהניתעקש



 חושםטיפ סדכי הפכל חיקספה ןינע א !הרפ
 רתייבו עשרו 'קשאו ןזע 3כ תכקעי3 דחוימי 3 ג *מ אז?§
 ןיניקת ר״פש יפ 3ע • ראבתנש ופכ ערזה תלקלק ס גבכ
 רסי דשא תיפיצה ינוקת יפש יפ לעו ה3עמ3 םירכזנה
 וית־ינעת רפס3 זבי םא1 הה״3ז יריאה ברה זנינר ךלפה
 רשאתיקככהב סתישכל רהמ3 3וכי ויתזגיעל סיבירצה
 אזהש תינעת ז'כ3 ה3זע םימי ב לש הקספהש ונלביק
 ז״יז י׳הד׳ק ב״ע םשכש ןידזי עבראה ישי3ש ינש רפסמכ
 3ככ ד׳כ םיעי הש3שכש תיעשה ךסכ ז3עי הפה רשא י׳ה
 םחי3ע הברי יםי3שה םוי ברע סג קיספי םא ןב 3עז םזי
 ה״א )םוי ׳מ רפסמ3 י3עי התהו ן״ידזי ׳ד 3ש ןורחאה שילש

 ס3ועה 3כ יכ םויו ה3י3 'ימי ג ׳ינעתל םעט בותכ יתיאר
 תועש ב״עכ יב אצמנ תילילכ א3ו םיפיב םימי 'ט ארבג
 תא דנא3 התצרש תאטזחה שפנה כ'עי ס3?עה 3כ ארבנ

 3ש הקספהו (תיעש ב״ע םהש םימי ג הנעתת םצועה
 םי3ןעה םוי םיעברא סיתעפ זב רעספצ ה3וע סיפי ד
 ח3זע םיפי השמח 3ש הקספהז .תוינעת 'פו ףלא רפסמל
 'וינעת עי ףלאה םהיצע ףרצהבז סוי׳מ םימעפ ג״י רפסמל
 הקסעהו םימי תיאמ ׳וו ףצא ךס וצעי התה דה םוי 35
 ףרצהבז ר״תי ףצא םימעפ" םיעבראל הצוע םימי תשש 30
 םיפלא ה׳ס לכה ךס וצעי המה 'ה סויר ר׳תי ףלאה םהיצע
 תודחויח תינווכ שי הנהמ תיא לכלו •תיינעת ר׳תו
 טראיב םשו • תיכיראב תיכבצה תיתח ׳סב םינראיכ
 ׳תצ וצעי הרות ירתסב קיסעי סא םימי'כ תקספהבש
 א׳ע ז׳ט ףד תימש תשרעי״בשרה ירבדמ ונלש 'טידסז
 אצ סהו ש׳ע יציבו םוי'מ ׳ה םע םש יהיו ש״רארצעא־יק
 ארק הרית ייתסג םיקוסע ויקש לעז׳ימי ינש ספא ונעתה
 יכ םש ראבתנ דוע ♦ש״ע םזי מ ,ה םע םש יהיו סהיצ 7
 קסיעו םויב םרוק ׳א העש רקבה תרומשאב םיקיש יפ לכ
 יחא רע וירחא אבה הציצה לכי איהה סייה לכ הרותב
 קר הרותב תוגהמ קיספי אצו ׳בה םוי לש רחשה תלפת
 אצו ושפנ עבושל ותדועס ל יבאלו ללפתהלו אזצמתעל
 'ונעתהל ?לוכי אל רשא חכ ישושתצ כ שחנ הז ירה־תירתיזי
 וכה םתיא לכתינעתהלסנלטירשאו :תיינעתג״יל

 • תינעת ו״כצ יל בשחצ תועש
 תינעתהצ חכ ישישתללק ןיקת סשינראיב
 ♦ םימי ג״יל ול בשחנ אהת׳ םויו הליל תקסעה
 יכ ןייכי יחור דיקפא ןדיב'פ רמאי אלש רע ןשיש םדיקו
 תועש הרשע דחאו י״עבמ יתינעת לביקש העש הת׳אג
 לככ תירואמל ייה !תינעת תליגס חככ הליל? תיניש אי
 םע היהא ףוריצ ןכו ה׳יהא בוליש םע הי׳יהףיריצ העש
 'רותב הגהיו רקבה רוא סדוק׳א העש םיקד • הי׳וה ף־׳ריצ
 ירה סייהמ ב״י םע העש התואי יתגשהו !תעידי חכ יפכ
 ן זקת תורואמל ויהי ולא תועש ג׳ימ העש לכ יב ןיטיו גיי
 רמאיש רחאז העש לכב תדמ ג״יה רמאיו תידפ ג״יפ'א
 • סדק ימדל דע *לוכו ןימכ לא ימד חמ ג״י רמאי'ידמ ג׳יק

 פח יאו א ט ינפ קלה

 אק
 א'זא ידןיךי ךינפלמ ןימ יהי רמאי בזדאו
 ויהיש. םיבורמה ךימחר ללגב
 יב ןתי ךפש ־יובכ רבד לע ינרזעו ךינפל סיוצר ישעמ

 תחנל תויה ישפנ תינע אהיו תליאב ךדבעל תליביז חב
 תלוגס חכב חכ יב ןתתש ידפעז־קסח לדגתי ןוצרלו ח:ר
 >לאמ םשו סש לכ תמיחב ריאהלו קתמל׳ ןקתל יתינעת
 רידה תדמ ורבגתיש יתיניעב יתמרג י יתמגפש תזחשה
 רחסל הכדנו רכשנ בלכ ךילא אב יכנא הנה ע״שבר התעל
 ןקתל ינכזתו ינימיכ ךימתתי ךיניעכ ןח אצמא יליא ךינפ

 סיטהל הכרהו סיפא ךרא ןונחו סחיי לא התא יכ יתינועי לכ
 יהי► הכוסכו ךילא'ה ונבישה םיבס לבקל הטישפ ךנימיו

 • ןוצרל ?יהי ׳זבו ךפש ןעחל השע 'ובו ׳ה םעונ
 ביט יבב סנכי הלחת הז םייב האירקה רדס |ךןן
 ׳יסמ לאקזחי כ'חא סייה רדס הנמאנ האירקכ
 ב״י ןמיסו ילס 'חז'ז 'יס הירכז ולט הידבע ופוס דע מ
 ערמ רוסו דע סז יחזסהדדלב ןעיז ה״כ ׳יס כו יא ופוס דע
 סילהת תרטנ יבלכ דע'ובז תייה יזח ׳ז ׳יס לאינד הניכ
 תעגמ חיש ס׳קמ דע סיניקתבי ת׳מא 'יס תוינבמ יליכ

 סיפי ג״יל ול בשחת הקדצל ןכבו׳א עגר לטבי אלש ןפואב
 םיפוצר הו רחא;חז םימי כ'י בשיש יק יכ םש ונבתכ דוע
 קס שבליו יפאי םע ותפ סא יכ הלילב ליכא יתלבל יינעכ
 ן־ראה לע בנשיו הלילב ןיכו סויכ ןיב םימי כ *יה לככ
 לטטיז םילטב םירבד קספה ילכ תוינשמ םזיה לכ ארקמ
 *ןסל םילועה תוינעת ג״יל םק לכ הלעי הניטב םק לבנ
 הליבסה תנוס רמאיו לסטי סוילכבז •תיינעתו׳נק
 *לא ןפתש א׳יא ׳ה מ׳להי ןכבו רמאי ־ק לחאו העודיה

 ב״יב יתבושתו יתינעת תלוגס ויכבו םיבזרמ? ןי ,יחרב
 ףילא י״נדא םש תויתיא כ״י תורואמל ויהי ולא סיפי
 תיא ףוריצ םזי לכ ה״יזה יפוריצ ב״י םע ר״1י ןרנ ת 71
 יהיו רסחה ימימ םימב ינ״דא תייתיא קיתמ אצי ועמי 'א

 ?אתולינס ב״ילובסיכ "*ה םייב לובטישכי • '1כ׳׳ה םעזנ
 * רמאיו סתנזיכ ׳טרפ סיתסשב אטביו תיליכט ג׳י לטטי
 •הי סיכש לבקל הטושפה ךנימי תלידג חכב
 ךשמק לזבטאש תוליבט ג״י ילינס חככש ןיצר
 ישא סש׳יר׳אמה תקיה׳נ קיתעד 'שירכד ןימינ ג״ימ עפש
 ג״יל הוה׳פשה עפשק׳שקז ג״יל !לעי המה תיללכ׳כהא סע
 םע רשא םש ס׳ריאפת היהא 'ג אקיתעד אנקידד יניקית
 ףיקמה רואל עפשוי םשמוג״יל !לעי המה סתיללכ תבהא
 דואכ רואל יתמשנו יח ח ישפנל סשמי ריעזל םשמ י א׳אד

 *היו םימיה לכ רימת תמאכ ךדבעל ינבל רהטלו םייחה
 -'1כזן?צרלפהי'טו'הסעלנ

 ז״נקה יפסמ םלתשהב ב״יה םוי ברעב
 :'ובו זנינעה חסונב רמאי •תקנעת
 תכבש ׳תובא יהלאז יהלא ,"דוזדי ךינפלמ ןיצר
 יתיכעתדיס ולא תינעת י " * .״ ״ יפי ב 'י

 ןינפל י ,25 1



 םיפוצר םימי ב״י תקספה רדס א קרפ
 ן׳רוהנ ן״ק ורבוחי ו״נק רפסמל סיליעה ךינפל .

 תחיאמל קהז א׳אד ןירוהנ עיש סכ ריעזה דיס וד
 ךדבע לע ןינכ הריאה ןכבו סי3חג [םירואה טפשמכ
 ויהי רוא הארנ ןרואב םייח רוקמ ןמ ע יכ ןדכחכ טעיסיה
 היכרד תינק הלא הנה • 'וכו זני3ע יניהלא 'ה םעינ יהיו ןיצרל
 רשאכ רחבמ ןעח3 ךינפל הפ סימגצהז םס ונראיב רשא

 :ורועישכ אלא בייח יניא סרא לכו ומאש לכימ

 םוי 'תה הלאב תונעיהל ןיכנש ליז ברה ,31^-31
 םרקעו תוינעמ ר״ע תיקספה ידי לע
 סמככ׳זנכז ימנעהסנפהאזה ובשה״יהאסשלעדסזיה
 ז״כ אוהש היהא דלמד יולת פ״י סימר 'י דוסב ה״הלז ברה
 פ'ד דוסב ר״פ איה תיינעמה ן׳ס? ע״י אירטמיג .תויטיא
 םילשה וילע וניבא בקעיש אצממ ןכלו ד״פ םילועה היהא
 ןכלו הנש ד״פ לכ ירק האר אל ן ישארה סדאד הירכיש היהד
 היהא םס רכונ תיציצינה סקמנ רככש םייצח תלואגב
 היהא םימעפ היהא אוהש תמא ערו לארשי וארקנ ןכלו
 ארקיו קוספ רחאה ליכשיש ןירצ הנושארו •מ*חא םילועה
 יטרפ רחאיו םימי ארק סימה היקמלו ן׳רא השביל סיהלא
 שיע תליבטב ימבשד ג״פכ הלעחל רמאנה ן ׳שלכ ימכ "ב
 ןמשיו דמח׳נ רצויא הז קספ רמאי ןכ רחאו סה סג דע
 קוספה לכמ׳יש ןייכיז • זנעלבי םדא ליסכ׳וסכ״מ הוניכ
 רמחמ ׳ח רציאד׳א ע״החאמיימוא אצממטוד״פ הלוע
 םש לישכי םכח שמב מ*רב םימחוינעלביד ע הזנבד ׳ה
 ו״כח םש מ*ר ינאקיז׳ עלב׳ ליח׳״פ דחאי בישז׳חיה ך״בח
 הליעי ב״ע מימשמ איה סנ0ל11 מ'ס 1!ו׳כשידיי ו״נטכמ
 םיקיספה ינס זרמיא רחאו מילעהל ב״מ דיס לכש כ'1י
 אסכ לוח עודיו יולג עישכר בל עמדב רמאי םירכזנה
 יכל לע ימאסח יכ םימל יהיו יברקב יבל סמ יכ ןריבכ
 ערז םינטו ידליל רפסמ ןיא יכ השוחנכ יחנמ לעז הסור"
 רשא המיוה מ!שאו ימהמירו ימלדיג ימאטתכרשארקב

 םימימחה ׳ישזרקה ןימימש חכג 'ה אנא ימלכלכ ימטיעב
 ירכש מא ןדסח בורכ׳ו ךימחר ב שיכ׳ח הלא סרק יארקמב
 יממחע רשא לכ ן קמו ירוענ רשנכ ןמלמזי׳ז ־קזט׳ב שד'"
 ימאטח לכ םי תילינמב ךילשמו ימרו פ דשא לכ טקלמו
 לארשי יתדנ ץבקת ןדבל 'ה המא יכ ךמלמח ןיעכ ילא ןפמ?

 י :׳וכי טיהלא ׳ה םעונ יהיו׳זכיךמס ןעמל השע
 רשא מזניילעה מיניתבוי רתיל ותינעתב ןף3*!
 הניחב ן קיממ העשו העש לכבו זנועכ סגפ י
 םימיה ר.חיכ דקיל סאו •הייתא ׳ד לש מויזאד׳פח׳א
 !לא סיהידיפ מקספהב המע ל״ככ׳מהו רפיה ןיקתכ

 הינשמ ירדס אמיס די,ילל םויה רדס רחא ומצע קימעי
 םגפ ןיעכ טממ רכאמ ישא היהשנה בישמל ?ל יתויהל
 לכב ׳ינמד ל״ז ד״צ ןר ךל ןל משרפ רהוזב ש״מכ מיינה
 מא יאהד אשידק אתישיר יאהב ש> רב םיסרמאד אנמז
 היב מדיזיא/יא אשידק אממשנו שמח ה״בקל יתח הינמ

 ודכאי הולא ממשנמ בימכ המ מא יאה ריטנ אלד יכז אל יאו
 וקסע ירי לעי כ״ע יוכו ריטנמא אל אשידק אמישי אהד
 שימכ וב ומזישכ ביסמ המשנ תמת ׳א הנשמ ירדס ששב
 הדנכ היערז ליעאד ןאמ אלא רוע אלו ליו ב״ק ףר׳ינוקמכ
 הינק שירפאד המ ברעמ יליאכ הניז וא 'ימזכ יא החפש זא
 איכד יחל הדנ ימ ן יציאד סימל סיח ןינ לידבמ יהיו בימכד
 אמט אדו ר!הט אד לוספ אדו לשכ אד רמ!מ אדו ריסא ארר
 אשרפאל הכשח ןוהב מביהיימאר ןירדסמיסןיניאןיליא
 1 ב״ע הילמבא 1מאי ןיררו םדא 13 ברעד ערל בזע ןינ

 מ!אי אקדכ היראמד אדוחי ארסקל ןמלונס 031
 ומכ •ןילא דירפמ ןגרנ היהש זימ ממיעל
 םמה רמאי אהא ב״מ ףד מישארב משרפ רהוזב !ראיבש
 רחא רתא • םיכנכ ששב םיפרש םיחשה םצע לכיהב שיש
 ןיהירמד 'רקי לע ישייח אלד ןטיאל זדיקזאר ןטיא ןיליאךכ
 ינשמ ׳רדס מיש י3מו ילקד ןאח ףלח אגמב שממשאר אדו
 •מ>אי אקדכ היראמד ארזחיי ארשקלו ארדסל עדיד אוה אד
 הכשח סישמעדל לדמשיש השודקה רעשכ דיסחה גמבו
 ןייכז רכזהמימכ אוה פ'עהרותה תעידי יכ דוסב פ*ע
 םיקמל דריו רכוה סוקהנ איהש תירכה תואסגפהזס
 פ'ע הנשמ סיס תעדל הריכז ייע ןקותיש י׳אר החכשה
 השורפכ המוא תערל לדתשיש איה הנשמה תעחי רקיעו
 'ואיגש ותאירקכ רשא הדמזלק 'ישנא תיצמ המיא ארקי אלו
 םגפ ןיעלסיבזשחה םינזקמהה תירבה אוהו רפסמ ןיא
 ׳נשמ יקרפ ייח תירקל גהונ היה ה״הלז ירזמ ינודאו ׳ירכה
 * עדונכ ייח לא תדמ ןיקתל ןהישיריפ םע םזיב סיי ידימ
 םימיה רתיכ זדימילכ םירחא םירדס ימא שישימפיכעז
 ם׳יבבישה יחיב תוינעמ ימי דיעה ןזקמ תישעל אבכ הנה
 ירדס אמישכ םהה םימיב וד:מיל רקיע עבתיו ימצע קימעי
 היראקד אדיחיי ארשקלו המימת המשנ יל ת׳אלתל הנסמ
 עבקי ס׳שה לכ םילסה יד ח> גישמ אל םאו תיאי א,ייכ
 החנמה תילעכי • ׳ורהטו םישרק רדסכ ודומיל יקיע
 'יבבושה ימי לכבו םימי ריפה תטעמהל םעכ ס ינ דכמ .י מ
 'הימירטעו׳הימימלטכ םיפיסע׳חנמה ינפל דחי חעזיכ׳ג

 כומ יכב וסנכי סיהלאל זיע תמל תונבלה דיזיייו׳הישארב
 :הזה ןיקתה םדיק ׳וכזהיכקד אמש אדוייל םימאב

 דע ׳זכו יניס יה לע ה דרד ורמי תשרפ 71*1171
 השמ חלשיו תקח תשרפנו • םהילא רמאד
 • ןלובג רטענ רשא דע 'וכז םידא ןלמ לא שדקמ םיכאלמ

 . ש״יא ׳מאכ דע ׳וכי ןשבה ךרד לעני ןפגו םירבד ׳פנו
 םיזרה םכח אוה רשאל אלפו אלפה ולחה סינימכה דיסו

 םהירחאו םהימעטבו םוצע קודקדב ןמירקלי יהזהל ךירצו
 א3 ול דע סימכ ושאר יפ היהו קיספ היצמ תשרפב ורמאי
 ביב׳ס ויפ׳ל הטושכ זב הנווכהו םימעפ העבש ערקי
 תיי ערקיי אל יל היהי ארוימ ליאמס ת״י גרויא השע׳מ
 ׳רטעד ;שאר יפ היהו ישזל־פי׳כיכש'יג היפש תיליל ערפמל

 לעש



 בק תודנפ ימל םיבבוחה יפיב רופילה א קרפ
 וניער* מיחשהל דע 'ונימליעמ הלדנ דאמי !ערכש סינ אציי סמי אלש דמולכ ונימב ןימחמה הפה מייב יבג 3עס

 זנללחו ןמירככ ונרקסו ךישרק .חירכ ונלאגו שדק ערז מ'ס יגפ3 ן גי הניכשה 'תיל הצור הפש שדקה מיעט הנוחה
 אכלתראממזח 'השדקמ מייב יעישרמ נ״הז ךמיינ ןוכשי דדכ3 סעןה׳פפ׳ג רמאי דיקו ףכמו •ה׳בקונו
 דיבאהל וניעשפ דיס מי3עמ טרכעה שדח רשכו וניאתט ;כשחמי א3 סיוגכו
 ןחאהזגר׳ג מחמ!רב3מ י׳דשז זאג3מה׳יזהסשסידה3ו זאדע 'וכז זירוכד רשמו 'דסיטפוש םיאיקב,}
 שדקה 3א ה׳יזה םיקמ 3ע דקוע ןטשהךולמייכדכעמחמ. ןכך״יגש הכשו׳ה סע סירעש3 ודרי
 קחה ןס קעזי מ־׳מה סס המייכג שרימ יכ החפשו המינפ זהיתרי 3א 'ה רכיד רשא רכדה ו״מ 'יס הימריכ 1 סעיניכא
 הנא טילש הסא סל היוא 03 יוא 1כ שחני שחנ איהו םויכ ז״כ ןק׳ס היעשיכ ןכ רחאו • ךקנא אל הקנו דע׳טו
 כש!ה א3יכ הסוכ המיא3 ה3 יואו •זנמפיחמא ךילס. :ן*ימת ויחי דע'טו הזה לישה רשוי אוהה
 סמוא יצכפיו עפשה מזיזניצ לקלקמו עלכמ ונחי ׳יסו •ע׳ראריאאל ג״כ׳יס םילהמ
 מועיטגכ וכנצקו סימה וליכי אל ישא םחכשנ׳זר׳כ׳ורטל 'הז ?קענ 'וכי ער ישועכ 'ה ינפ ד״ל
 מטרחכ׳ורזהסה׳ומשנה זנדלוהז 1ילפ ונמחזפו סייחה ן־ע ידוחייכ ודוס עדונכ 'טי יכרר׳רתשא ימיחא ט״ל ׳יסז עמש
 מיחולכ׳ופפנזמזשטנ ממיולסז מישפנה הנייהמי מ:מ0נ ימכהא ו״יק ׳!ס1 ׳טז מ*לחמ לע זיננמל ח׳פ רומזת!כרה
 ממפנ סד זאנמנ וניכנככ סג! • יכנ ינכ מ׳עד א״לק זכשח׳פ רומזמכ ארוקה 03 מיש3 ךירצי ׳ה עמשי יכ
 ׳ה המעו • ול השעי ז״ח♦ לומג יכ ע׳ר עשיל יזא סיכ זיכא מיל*ל מ״לזית ם״ה מינעל מ*לחמי לא״תס ןינמכ מוכימ
 ךרי לע זגקפס ינעדיה ירחאו ונמחנ סנ1ש ירתא וכיהלא !היפמןעלכ איניהל ןמוא ןיעינכמ ונא הזבי מינ!ז םישנ כ
 המעהנהז • ונירוענמפרח ונמאשג ט ינמלכנ םגו וכשונ לע סירכוגשסידסח׳ה מיכימ ל״ק ׳כ שי ו׳יק'כה 'ותומכו
 סאי; מפיפככ מזחילסהו םימחרה יהלא ׳ה ןילא ונכש יממלאנ דוסכ סיהלאמ ה״י ןקמל ת״יוה מימש ו״ס ובו ׳גה

 דעורו סעזר דרחי ארי כ3כ חולמכימנכ המיקמפיפככ א״כק׳יסו 'צ 'יסו י״ק יס רותימי רהוזב י׳בשרה ראיבש הימח
 שקבל ךיתחל אסכ לימ ,ייצילורומעלהנחמ> להבנ ףטכ ךכ רתאו •ה״הלז כרהחנדתןדוס מעדי ישאכ ר׳כקו
 כושלודגה ךכזטבוזניעשפ ןיע לע הרפכי החילסו הליחמ הממ ח״מו ת׳ע ףס ?כ ףד אלאו משרפ לה!זה 'סכ וגהי
 לבקו ונממשנז וניפוג תרנ׳מלמח ןיעכ הארו ונימעושי ריצ מישע 'תכחב םליכ ה ךישעמ זכר המ דע 'וכי אכלת דרח
 זניכרכ רשא םויה זנמינעמב וניערו ינב לח'1 ע די םיתחרכ סיאכל עדונכ הכקנה ד !סיכ םה ולא ןירואי ג״ה ףלא דסו
 זכמינעמ)מלוגס חכבו • ןמשמ שחכ וכחשכ!םוצמ גלשכ םוקמ ןאכ ןיאו הזכ הז לש מא ךיזמהל ןיטל ךירצו 'ה דוסב
 זנמויהב זככשחה רשא'1משה לכ מחואמל ויהי ונימכ ושמו סינ ׳קמנ וגהי ךכ רחאו רנקל ירתאש םוקמ אוהש ךיראהל
 זגעשפו טאטח סאש א״זא י״קרהיו שיק מחכ יעיש־ימ ;ןמיד שידק ולתחיו ולט ח׳ת ןיקמ
 דוי מיקשנ ונמגפומילוגעמטשחמב וניערז ינמחיסז יגפל סיככושה ימי לכ ט'זגהלמ ונשי אל הז ךך2ן
 לו חהדוזי סס1אכאר שדק ערז ב״מ הלועה ואו אה ףא סויה ראשב יאנפה מימעב וא החנמה
 ם/נימשי העברא תכב המע 'יאד שדק ערז כ״מ הלטה ומאירק רחאו • שדק לוהס חליממ אהיש קר הנעמי אל סא
 ןישארה סנמיאל וכושיו םירואה טפשמכ וריאי ונמינעמ אנה סהכש ררסמה דומעי םימי ד״פה מינעמנ הז רדסכ
 םע יכ 'ה לא לארשי ל׳תי (והי פ״ב ז זמר יללה סיקזספכ) ליסכ ימנקמ יכנא לשא וז הלפמ חסונ רמאיו 'ס דסכ

 • מחפ ימע הכלה׳ו דסח׳ח הזה׳י המהו שדקמחב מ׳א ימגפ מננ1כ לכ לליכ שדק יארקמ
 'ה דסח׳ו • ודסחל םילחימל ויארי לא ׳ה ןיע #"011 רמעי'־5חטב כ*ע סשכ ?ז םגפ רקיעש ד׳סח לש׳טימכב
 סינכ ינבל ומקרצז קאחי לע 'לזע דעו׳לזעמ הנע הלפמה םדוק למאיו שילש מועקדכז הדערבו המיאב
 ונלגפז די ףואיגב וניערז ונמחישז סעשפז ונאטח םאו אג ךראהו תילפמה לבקמ ואטח אשו םילפשה לכ לפש ינע
 וכמגפו יחא לוגלגב וא הז לוגלגב השאכ ונימבשחמ לכ בושחמו מיאלמל זימילאש לכ היצו ?ימסש ךימחרב
 םילועה !ף*,דא היהא היחא היהאמזקשכראב לבקמה לאהומולועו מטכרקכ ךינפל מל׳טק וימולעמ
 המע מיימוא ר׳פל םילועה היהא םימעפ ה״׳האכו דפ :מוליקנ עמשי רשא ילוק עמש מילפמה
 אלמדמיימזא ח״ב מחואמל !יהי וכמינעמ ד״פחכב ןממ ונימיתשאו ונמלואל מפדי המא
 מזימוא ח״כוכ׳סד אלמד אלמד מיימיא ח׳כוב׳עד אלמד לדוג סבכל לע מילעהבו ?דחכנ אל 9
 ולעי ד״פ םילועה הלא מימכ 'ג חפבו ה״מד אלסד אלתד הארי ונימיתצע לכ 'דלפמיי ונכפשנ סימכ זנימטישמ
 ונמ׳אל לכה בושיו םירואה טפשמב היהאמ!מש וריאיו ונל ןיאו ונמסיכ ונינפ משטימיצלפ זנבכמי ינכ אכי דערו
 היהא׳יג ך׳א 'בימכ הייהא ע׳ב שי 11׳ םיקיספב)ןושארה ונישאר ורבע ונימיניע יכ שאר םירהל חצמ אלו בישהל הפ

 ( םיקוסעה 3פ תירכו ונימאטת!׳ונמלמ טל וניעשפ יכ טקמ חככי דבכ אשמכו
 'ה תינב ימכשז ייח ימי לכ ינופדרי דסחו בוס לחג ׳כ ומיקממ ימיו ונבל דיחי מאול ףא לפסמ ימצע
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 תינעת ריפה הנעחמל א קרפ "
 יזיחטכ ךכ יכ ךדסח ךיכב ינעימשה םימי ךייא 3׳
 היה 'י ישפנ ימא םנ ךילא יכ ךלא ?ז ךרד 'ינעידו ה
 ךדסח 'ס וניאר׳ ה • סיקזיפ דע ןמנזמא ןדסח םיקשה כ
 י/יפש'ייחק ןדסח ביס י* כ ביעד ׳אמ״כ ינל ןממ ןעש *י
 טו יניגמ יל ־יסלפמ! יבגשמ ימדיצמזיידכ׳חןכוחבש י
 ליאשמ ישפנ לצהו ילע לחג 'סח י׳כ ג״סד כ ח״כ ימיסח
 ןתנימא עידוא רידו רודל הרישא םליע 'ה ׳דס׳ח הימחמ
 ירצינל ממא> יסח 'ה מיחרא ל״כ ה״מד ג ח״כ :יפב
 המנמ-זקשכ םילשי קדצ זשגפנ ממאי xח יימידעו ומייב

 'יסבכ ינפאנז וניערז ינמחישז יכעשפו ינאסח םאו :־ימאל מיכד רשאכ 'זי חייכ אנ ל״ימ
 ליגלגכ יא הז׳יגלגב ינמייבכש שדקה מ־יטע

 ערז יליכ היהא םימעפ היהאכ׳גפי רחא .
 סמינעמחככ המע 'צ־יא מ״קא ינכלשהי ת*םא

 אלמד אלמי מיימיא ח׳כ מידיאתל ייהי
 'יליעה הלא מלחכ 'ג חכבז ה*קד ח״כי ג׳סד ח׳כז כ ,עד
 ה״יהא םימעפ ה׳יהאד מ־׳ימיא ד״פ וריאיו ולעי ריפ
 מ'י)'אה ספשמכ מדדאנ תיתאה יהמ)םיריאה טפשמב
 ינממ ךימחר אלכ׳ת אל הוה׳יהמא (ת׳מא׳יג
 ילטו ־קסח גיט יכ • ינזיני דיממ ךמ׳מאו ךדסח

 - יליעלדכ .
 קורב ונפאיכז סיעדז זנמחישזונפשעז ונאטח
 גאזב זנמגפי רתא למלנכ יא הו לוגלגב

 * ךדבע ינא יכ ישפנירריג !כ מדכאהז יביוא מיקצמ
 ינפל םלוע בשי • ךדסחכ ינעישוה ךדבע לע ךינפ הריאה

 ׳ יזהורצניןמממאזדכחסיהלא
 זנימאירקמיאצזיה ישידקה'ימימש׳םידק ןך331
 יפוריצו'מיבימ יפיליחי מ'סומ*ימ0>׳ה
 'םידקה יצזצינ מיציפנ ץבק מיבימי מיימיא רפסמו • מימס
 רשא רקש ערז עשפ ידלי לכ דימשמי העשרה למגב ישא
 >יפפ׳למ המה רשא המיזה מישא לכ מירכמי יצידי ינכט

 ןיצקכ הלועה יח׳צז שחקה ךמש משחק חככו ינכ
 זיעכי היער ונילא הכיאמ אלי ץמיי סיייכז לונמ ץימינבא

 ונחיקיו עלב ליח קיספמ אצויה םידקה ךמס משידק
 ה.יל םהיפמ מיפילקה לש םעלב אינזמי גאשמ היראכ
 םש מ'י) ינתמ קידצ עשר עלבב שירחמ סייגמ טיבמ
 - המה םלועמ יכ ךדסחו ה׳והי ךימחר ריכז (ימ״צז
 ימלקא ךמעושמי ךמנימא יכל ךימב ימיסכ אל ךמקיצ
 בקעיל ממא ןמת * בר להקל ךממאי ך־יסח ימרחכ אל
 היהי ׳. םדק ימימ ונימיכאל מעכשנ רשא םהרבאל רסח
 םב מ'ר • ףימ לא ךדי ישעמ םליעל ךדסח ׳ה ידעב רומגי
 ךןיב • יימחר ילכ אל יכ ונממ אל יכ ׳ה ידסח • ו״בח
 ימלפמ ינאו • ימאמ ידסחו ימלכמ ריסה אל רשא םיהלא
 ךעשיממאב יננע ךדסח בורכ סיהלא ןוצר תע ׳ה ןל
 ׳ה םעונ יהיו 'סו יע יימא ןיצרל ויהי 'ובו ךמש ןעמל השע

 "'מיזניהלא
 ■ •םשןזרגוךיחד ןיקישמ ׳.־ ־ *־

 ממינעמ חככ המעי׳פ׳ליעה ןזיגכש ה״עחא
 עה״חא׳וימיא יייאיי ולעייו'יי• ד׳פב י י ■

 י2X7 קר3 'יק׳ספה מ'י)ן ׳שארה ונמיאל לכהבזשיו׳ירזאה טפשמב
 י , • יכדעסי׳ה ךדסח ילגר הטמ ימלמאס׳א (ע״החאסש

 דרטמה דימעיו ררח לכ דחי ודעוי ׳רע חנמ 1^]}/ רבקכ לפוסי׳ה ינרקל ןיקח ץראה האלמ׳הךדס׳ח
 ם׳דהל שפנה תחרזעמהכ הגהיו םהבש ךדסחכ ךדבע סע השיע • ןודבאב ךמנזמא ןדסח
 מעל ליז ךישלא םירהל שפנה מיררעמה • ׳סז ה״ע ןישלי :ינדמל ןיקחו יז

 • סייבבושה ברע מחנמ די ןואינב וניערז יגמחישז לנעשפו ונאטח.

 אצמ אל התאל ימב מא שיא רוכמי יכו 3*70 ליגלגב זא הז ליגלגב׳כזב וגימכשחק ונלגפי
 רהיזכ׳חבתנ הינודא יניעב האר סא 'ובו זגמינעמ חכב המע מזרסג׳הי םירסח ׳הבונמגפז דחא
 ׳רהזא יכה מאמח אתלע לכל אטיע מכהיד אמיירזא ל״ז םיריאה טפשמב נ*ההז ח״הה וריאיו ולעי ולא םיקי דיפכ
 אמילגרמ טיילע ה״כק סח המכ ימח מלתאו אמלע ינבל ח*כ1 ג״סד חיכו ביעד אלמד אלמי מיימ;א ח׳בדזע חכב
 ׳אהב הב ןחבעמשמי אננמל זבל ןייז הילמווהד אכט ת׳י ) ענימ ׳הי לאו ןיסארהונמיאללכה.בושייהימי
 אשידק'ימתשכ אד ימכ מא ה״כק אד שיא רמ,יי יכו אמלע 3* עלד מותכ ג ׳יכו ןדסח בוט ייכ (כ״ע םס םיקוספה
 זשמכ ימלע יאהב םייניב ארבעמשמ התא יזהימל המאל • ךל וגלחי רשאכ ונילע ׳ה ךדסח יהיי
 אצמ אל אמלעמ אקפנל אנמז יטקיד אמעשב,ט״נמ 'זיל הרישא ךתעזשיכ יכל לגי ימחטכ ךדסחכ ־ >,]$0
 ןינכ היקנו ארירב ן ירוח רב קיפמ אלד םידבעה מאנכ ברקכ ןדסח סיהלא טיק׳ד יי׳לעל׳מגייכ ־
 יחוצחצב בט רגא הל ב׳היז הב חכמשיו אלמ הב ידחיד •ךנימיב סדימ׳קמממ םיסוח עישמ ןדסח אלפה • ךלכיה

 דכ יאדו ךשפנ' .חוחגחנכ עיבשהו א׳דמכ ןדעד אמננד ןדכחבולב ינאל • ךדבעל ןמימאכ ינמחנל ךדסח אנ יהי
 'ינחא יניעכ הער סא לבא תיאי׳קדכ ארירב היקנ !ילכמ היני סמ1י • ךתאריב ןשרק לכיה לא הזחמשא ךמ ט אבא
 .תיאי אקדכ הימק תאיזחמא אלו קבוח יפיניטכ אבלכ׳למ ךדכחב1 •ייח לאל הלפמ ימע הדיש הלילכ? חכח>
 ימ • * •־ *י/יצמ

 01911120^ \נץ <300916



 נק םינוצ׳ארל .שפנה !רזררועחה ב קרפ

 זיגב ןימלעל אממשנ איההמ דיכאמ״אד אפוג אוההל ימ
 לכ אמלע יאהמ קיקנ ןיקפני {רירב ן יקלס קממשנדכד
 ?הלכו אכלמד אמסחאד זידפסכ תלאע איימשני אממשג
 אזההל יהמ תניתז אינלפד אממשנ איה אד רמאו ן המשכ
 /יקפנ דכו ו׳אזכ זל הדעי ול רשא כ ימכ ןידכ>'קבשד אפוג
 אעז עטב 1 ןיכ 1 קב מכאמסא אקד הינודא יניעב הע>
 הנימ אפוג אוהה דיבאמאי ף׳לאב הדעי אל ןידכ ןיאטחד
 יערמא הראקד איהה רב היבגל אמנמדזא הל ׳היאו
 ושפנ הרפ א׳רכ הדפהו בימכ ןידכ הפוגד אמכוימכ
 היליד אטיעד שנ רנ זהיא יאה תדפהזמחשכ ריבעמ
 ה״בק רמאק ןירסס ןידמלו אמכזימב בימיי הל קזרפיד
 אל הדפ אמכזימכ במד רמכלזאמכזימנ הרפהו הרפהו
 ירכנ םע ןאמ׳ רכמל לושמי אל ירכנ םעל סנהיגר אחראמ י
 יטסא שנ רכו אמלעמ אקפנ דכ אממשנ יהיא אמכזלנ>
 ןישידק ן׳ירסק וג אליעל אקלסל מעכ איה הדהכ היחרוא .
 ןיירשמו ע״גד אחלא יאהכ ןימייק ן ישירק ןיירסזיד ןיגג
 המכ אממשכ המכו םנהיגר אתרא אוההכ ן״מייק ןיארכזנ
 לעיהלז׳דהב׳דכחמאל הל ןאדמעמחאק ן ישירק ןיירסזי•
 םנהיגד׳חראכ ןיאיכינ ןיירשמ המכ המכו א) ע״גל הל
 ןימקזנ הכ דכעיחל ןינימז הלבח יכאלמד ןיירשמ ן יניא♦

 יכאלמ ןמיא 'רכמל לושמי אל ידכנ סעל חכואו ארק אמא
 אלד ריסנ הל דיכע ה״בקר א־ליטנ יהיאד הב חגבב הלבמ• •
 למל םאו הלע וריטנד !סירפ איההב ירכנ םע הכ ומלש*
 ישסי אלד אדהדזאל שנ רכל היל מיא המכ ח״מ הנדעי
 הל רימנו אמלע יאהב כ'ב תכז יאד אמלע *אחכ יזחרא
 היב יערמא ה״בקד שנ רב ?היא יאה מ>אי אקדכ ׳מתשנל
 אשידק ארב ומחרמאז׳יליד׳ילמכב אח׳י לכב היב במשאי
 יאה דכו ןנקמממ יחכ !ע ןכו ןכ׳מלע אזההב יל מיאד
 ר׳חנא ת״בקאיירכ הייקנ אייכז מלע יאהמ'קפנ אממשג

 אממשנ איה אד הלע יראק אמוי לככ ןירוהג המככ הל
 • הנדעי זנבל סאזכימכד אוה אדו ירכ אינלפד

 דע ימיעל ימ!חא ישפנ יררועמה יררועתה
 ירזע ירזע יררועמה ירכמ שמ יממ
 ןרכש 'יכ לודג יכ ךל ישע ריתי לבא ילי להו ידפס ילכאמל
 ךמע׳ישחק לכ םיכלמה יכלמ ךלמ ילכיהב ןמייה מחמ יכ
 'קחשת ךלמ מכ דובכ ןלט לע מילע /יאו רוא וארי ןרואב
 'אמט ׳ריסו הלוג הרמס הינע הפ ךל המו • מע לככ !יגפל
 ןשיא מחמ האמיט מיטשיכומאמטנ יכ הדנה מאמוטב
 יפי ימיבע םלמב ןכשמי׳ ומככש תא ערה רציה ןכ ןמיז
 ימהמ המו ישפנ יחחימשמ המסיהלאינכ תואריל יאבמ
 מפטעממי סחוחש השיבל ךשאר לע ךידיו יאנמ וא יכ

 ולפלי ילכ ןממ חדי ךיאור לכ סיאוצה םידגבהמ םירוחש
 ילהבמי ישטמ אלה .ישעמ המ דודשמאו ןשובלב ועגי
 'מיא3 הל י׳א ןמער 'אז לע׳מפרח מא יכילימ הנא !ינפמ

 םזיל ישעמ המ ךילע דוקפי יכז המילג£ המיאל יזא הסכ
 הדוקפ י 1 .

 הצפ ךזיזהנפ אנא ךילא דךרא3ץנפ אשמךיאז הדזקפ
 ךמויה׳חתז ׳יסדנ יכ ןיל יוא ןראמ רזחשמ ךסח ךיאו ךרדה
 רורצב הדחצ ךמויה מחמי ךל וארקי אמט חס " ךלוכ הפי
 זאו * עלקה ףכ ךומב עלוקמ 'זעגלמכ ןכא רורצב םייחה
 מירזבגסעד יממ לוקל ךלהביזנחתבו ופאב ךילא רבדי
 ףרש/יו הואיצוה מאיה הרוראה אכודקפ רמזלו יכדל
 דרומ לואש לא זאו המיכשה הבצעמל הוסמיז הזטימשה
 ךומכ ינזקכ יכ יממדנ יכ יל יזא ךומכ ינא סגז׳ס ימכיי לא
 דרא *כ סט רטעי ילע םגו טד־לעזםעשפ ימע םאטח

 • העלומ ינסכמי המל עיצי ימחמ הלזאש לבא
 מימלסחל ,בידאו הפורמ שקבל דחי הדמענ ןכ

 המ ׳איני ףיקשנו שמשה ךשחמ אל רשא רע
 זנמעי מאז הנהו זכבישנ המ םיקי יכז לא דוקפי יכ השענ
 סא יכ זנמיחשי יכ ויניעב טעמ־ןזחס רצי יכ איה אלה רמ יכ
 ונינט ונבלמ ריסי יכ מחא • ונל השעי מיער םימס דזע
 ונממ שיא חח לע תלעי רשא דע זניממשא בה סחיכשיו
 לכ לע םממעלזסיכזט ימלב ה וישעמ םה םיערו טעה יכ
 'ינש/יאה •חעב ןגהל ול ט״עמזמיצמ המכו המכ מחא
 אל רשא 'ה מוצמ לכמ /יתא ונכל לע מ!לעכ יכ השעי
 ליבההל׳ילבה לבה ונבלב םישי • ונישעו ונעמשו הנשעימ
 זנימצעמיכזב ךופהלו וניניעב זנמער לקהלו ונינוע דבס
 בורקש טעמכש דע לכה לש תונאותו תמעט תיאצתהכ
 םזימ ול יוא ןידה םוימ ול יזאו ןועה םדאל בשחי מיכול

 ךפהמיז ןמשתו ןיד ממל אביו ארקי יכ החכימה
 הלבח יכאלמ בבוסמ ימצע האריו זיעכר מעכראל
 חצב ושפנב סיזזחאז סיקכד זימזנזעב השעו לעפ לשא

 • יי ; ; ־ • ונימימ הבכרו ףלא . ׳
 ל דלי ימ ־ימאל טל רמכ ורבש לע קענד להבי ץ^ן
 ־:מלליח ךעשפב ונמדילי /יא ונעי םהו ה\י מא

 ךאכרל ךתערל ך׳מיבמ העד ךילע ממקה יכ ךימזציעכ
 הרפסא מאזלע ןקלחאח יכ ליאש תי/׳חמכ ךגגימלז
 •ץא הרקיה מנה ידיכ ךימיתימה ךיא ישפנ ישפנ הלילאו

 האמי׳טהי תמה םיקמל השודקהו םייחה םוקממ ךימרקע
 הכמו ׳רובחו עצפ ירזכא מכמ ךימיכהו ןיל ימשח אל ךיא
 במכ םסיגחה לע יעמ טמ םהיללח לע יבל יבל • הידט
 מערי אלה יכל יבל טל לא רמאיש מ'ר םשכ ת״רב דיסחה
 אל עודמ ךתויה םוימ רפעל בושלסאיכמארכנאליכ
 לע יח ה/לא רשא םימיה לכ יכ עדמ אלה ךמייחא תיכז
 ךיתי׳כזלאמ ןשעכו ןרוגמ רעסי ן־ימכו לכע לצכ ׳מ־זאה
 'סח/י׳ליל ?א םוי ץלע רטעי רשא לכי םיבוצק ץיחו םיצורח

 ילכ ףועמו רבקה לא ברקמ םזי לכבו ךייח יקלחמ קלח
 ׳תראה ןמ ט תעדי אלו המא רפע יכ.׳רכז אל עזדמי רבא
 אלו להמנ תמא עירמו תירמ יכ תחטב ימ לעי תרצונ
 ׳חרסכזןמצע דבאמ לשא םוי • רעה םזי ךכל לע רטעמ
 ך\לכםיףמכלעךיאשדס;י ךכחלךנזשל קבדי םק ןתמכח

 י



 .׳־ שפנה תוררועתה כ קרפ ־ -
 עיר ריסכ דה0נ ן1ירצז ןלמ זס הרמכ הדומחה שמנה קבאכו ךיכסחי השעמ לכ לעו ןטילשי פיפזיפ ןרא לעו
 דדיפו דחי הדמענ ונעימשמ לעו'ס יניע דגנמ וניללעמ רעסהו ךורע ןטשזיהתארפסויהבכפ אל ןשאו הכרפ
 רע לע המחלמ ישנאכ 'טפנ אל הלילו סמ וניניעמ יניפנש הצממ סש ׳ק דיכ הלעל/י סטו עפשמ ינזאמו חזפע
 ונסעמיהל{ 'היהיו 'לחפב לשאכ סיפינזמלנזשי לב ךומס אלה ןיפזנודז לע בטפ המי הריצב ןשפנ המלעוה ׳לתש
 כ״ח6ו• ר״יכונשסי לזז ונבזעי לא וניפסא סע היה לשאכ פ!תכ פימפ סאו ןלוקגאצמפו ןיללעמ ילפ האלפ זא
 ~ החנמ פלפפ ללפפהל יכב לעב סהכש דלוכמה דומעי חומשל ןל היה ןובשחו ן ׳רעפל ריפע היהפ אלז המהבה
 ימיב התנמ תלפפכ ן־קאפהל סינזשאלה סירטח גהנמו 'וקלנו ךשח ן־רא לפוא ס !קמל!פ ותמ למל ןלפ ןא ןפימכ
 ל/ע הלחלחבו המיאבו תרשי הנווככ הימיאל םיבכושה הקר שוג ןשובלו המילכ הסכפו המיא ךילע לופפ םש
 ןפלפפבקאמבז אבגריחתהפאןילעקיסימיהיאסלע םויה אלה רירש ךל ליאשה יפלנלפירפג ןפוג לע הרוז ד
 ןיקיפ טיפל תלעמל איה ןוצר פע ט סכלד קידצ זזתאיו ׳יכבב 'ורמפ םוי * ן זירפ ול ןיא לשא םזי םויאו ארונ אוהה
 'דהיו הכנט אוה י׳ת ץ״קה דיס קחצי רשאכ פירבה םגפ םוי הקנאו האוש םוי • הקעצו הררח םוי • היבאו הינאפ
 *צ טז הפלכ סגו הפסכנ רומזמ החנמ□ ימיל ינקפ ב״ע ט הלחי םוי רמשמ לזמ רמשת לגא ךילעפ סמ י לק דפסמ
 יכ היהזש׳ע לוחלסקלחכמראיכשימכי׳חלאלאוערי םיבצעמה טרי םוי יפמ" שאכ הנפנו ופאנקולאתףא
 'ל קלק סגפלע ח תלפתכ בל עמדב ילארשיה שיאה קעצי לכ ודבאי סמ ויצלח לע וידי שיא לכ המהי סמ םיבואכמה!
 :ע״לז ךל אלקי קחציכ יכ ךינמיסו אפרי יפכמ ןיחמ עיזה השוב אלמ ילכב ףוגה ראשפו המשנה אצפ םק ויצפח
 'לפפכ להזהל 'ילסה סנפ ןיעל םיבושחה םינזקפהמ אוהו סמפ ימ לע םדא ןב הפעו המח ןבאב ךלשומ המילכו
 ןיע ןיקפל 'טעכו םירכזנה םימיב לפיטו םימיה לכ החנמ המ יל יוא למאפ זא אלה הלפס ךילע היקפ יק ייא הרזעל
 .ופישכ האריבו■ המיאכ הב דומע יס קיו ךא ■" יז המשא התכז יפ׳נפ יבל פחייס׳חאו יפיזב 'ת יבד עודמ יפטע
 .ןזעב 'ה םלוע יתלאל סיעכת רשא זירוענ פאמח ובבל לע ׳יפאטזימ םלכהו שטפהז׳שוקפה יכנא םייע יכ הסכפא
 זפפכ ועוועמ ןקפי ןכבו םיערו סטל םימי פילבה סגפ טככ טשחי 'לסבו ךפונב ןשפ נ ריעב ךיהלאל הדופ ןפו
 רהוזב רמאש .הניחפה לזק לפשכו הקעצו יבככ ולוק פא ףרפ לא רסומכ קזחה ןפפימינפל דחא םוי ב יש ךפשנ
 םדא לש 2יד לזג פעייקש הקעצ הלחג י׳לא פ:תש 'סרע השחפ׳עמרב ךפטקו ל״ז שארה בפכו • ךייח איה יכ הלצנ
 ןידה׳רמ גע׳לשומס הקעצ הלחנ רמא קמע יבר וימי לכמ ופייטפ העשכ ז״בח הדרח ןרבזז ידימ ךנמער ךילמיו
 הוהסלזעב לסו מש הקעצ הלחג רמזא יסוי יבר תלעמ ל ס הארש ןויכ חקכל וידלנלפ וסנכנ 1'ב ח הלתשכ חתאדשא
 .אב ה סלזעהז הזה םלועה לחונ תקעצ .ליכמכ אבה םלועכו לארשי דנ סיבר וידיקלפ יל ידמא פיבבל ליתפה ספוא
 ב׳ע םליע סהיפיקינממי םהל דנב 'סלא וקעציו ביפכד םהל למא הנס הפא המ ינפמ קזחה שיטפ ינמיה דומע
 ן זעל ךכלו סישולפהלכל שאר הלעמל הקעצה פקה אצמנ ןאכ סייהש יפוא םיכילומ קה םדז לשכ ךלת ינפל וליא
 'יא אלד אמלעכ אכוח פילד להקה ימכח חמא רשא םגפ סאו םליע סעכ וסעכ ןיא ילע סעוכ סאש רבקכ יחקו
 הכושפב יולפ רכדה ןיאש 'ןכזיאהק רגהגושפהיל יפפיתןיאיניפיממ סאו םלוע רסיא ורוסיא ן יא ינרכזא

 ומנ האפפ הבושפהמ הלעמל איהש הקעצכ אלא האפפ ףא ן ימומ חחושלו םילבדב וסייפל לוכי ינא ? םלוע פפיוי
 ישועכ'ה ינפ רמאנ הו לעש הסחקה רעסב דיסחה לאיכש ס״ממ ינפל יפיא סיכילימש קשכעו הכט יפייה ןכ פ'ע
 סה ע״ר ישוע יכ עמש הז וקעצ םרכז קאמ פירכהל עד םימלוע ימלועלו םלועל סייקו יח א/הש אוה ןורב שודקה
 ץראמ סיפיכנ סהו הלטבל ערז םיאיצומה םיארקנה לוכיא זלסיא ינרסוא סאו סלוע סעכ יסעכ ילע סעוכ סאש
 הבזשפכ םכזשב יקעצ לכא הכ סנפהפייה ינכת םייחה יסייפל ליכי יניאו םלוע פפית וחפיק ינפיהמ סאו םלוע
 פיאפפהמ איה יכבה ןכו םליצה ספחצ לכמו עמש'הז יפש ינפל שיש אלא ריע אלו ןוממכ חחושל אלו םירבדכ
 יחיו להקב רתאו הלפקל ונראיבש •ימכ־א׳ז םגפל סינוקפה הזיאב עדק יניאו סנהיג לש דחאו ע׳ג לש פחא סיכדל
 'אידש ןיאיגסןייעמד 'ינפדח׳פליז ופגעיפי וניינע לדוג לכסמנופפליי שיאהדרחיו תככאאלו יפוא ן יכילומ ןהמ
 אזחהב אלו בקע׳ד היקלזח יוהימל ןיגב האלד פקדנ אי הה ןידה םוי דלח פכהלש הלפנ םיזראכ םא סיד• לכ יפלו בל
 ה׳בקד ימקן יעמר׳ישואד שנ רב לכ׳ינפד ועיהז זשעד עשר ידבכ העלזפי המל רפע שוג ליק יבוזא ושעי הת ארונה
 אוהה ליכי אלו עלקפא א׳גנוע הילע פיזגפאד בג״עא) זדרפפיו׳יעלק ב״יל בלה ערקי יכ הזע לעהוע המשא ןזע
 *יהימל רזנפא האל אהד האלמ ל׳נמ היב אטלשל אשנוע םייא לאל םזי שי יכ בלה לע פילעהב !תצעמ סצע ׳ימצעה
 'ביהייפא אלו ׳קנמל היל׳מידקא פיעכב איהו ושעד׳קלזח ׳ולעהל זמזקונמיפייכלה דרחי ןכבו •'שעתה לכ לע ןחו

 • כ*ע ושעל היל ןונחה 1*ה ינפל יכנ לעב םוצב זאקז דחאב עמידמה פא
 אמלעד ילימ לכ הדואי ר׳א פימ0 'פ דהזזב *ךן !ן קזח רחאי קחאלו ?רוזעי והיער פא שיאו חולסל־הכימה
 .*י׳כקהל נ״כ ילצד אפולצכז הכושפב ןיילפ * לע ונאטח רשא לבק ׳בושנו !;יכרד השבחנ הציקו הריענ

 ש״כו ־ *. ־־ שפנה ,



 דק יכב לעב םוצ תיעפ א קרפ
 םיקכ םיהמת.' 0 הי ״!כ םחמ י ה3י3י סיד סיקמג 'ולליחתמ ןילייע אלר ׳ערת תי3ד היתילצב ןיעמד דישזאד ןאמ םיכז
 ׳תמשאמ׳יתעכני םיעז 'תירחא 3ע סיכט סיה1ן טסעמל סכהו ר3יה תא והארתו חתפתו ביתכ המ ןיעמל ןוכיא

 יזא השוחנכ סחצק 311 השירח סבל לע םתאטח יכ 3ארשיד והיילע אמייקד סעכש אד חתפתי הכוב רענ
 זכממידי ונלדיג רשא 'ינונז ידליל׳עסמ ןיא יכ הסמ התיאל ן ייכ לארשיד ןזהיתיכזב רחת החתפ איהו ןינכ לע אמיאכ
 תיכה לניאמטז המז ץיאה וכיאלמי הער לח הער ונ קבדהו לארשי ןזכיא׳ר םיעושעש דלי דליה תא והארתו החתפש
 ילולעתכ םיללח םיללח 'התיכ תורצח תוינחה וניאלמז ןאכבו הבושתכ חרה דימו אלכב ןו?׳ראמיתץיןאסחד
 ׳פיתה תדרכ ונבנו תפסומ'וקמב שדקה סינכהכ סילזלגז ןויכ הכוב רענ הכהו ביתכ המ יובא ימק אכבר אדבכ ימק
 תיר׳קמ לכ ׳תחשנו תדימש הילע התלעו 'ה חכזמ [תמו גימחתו 'יתכ הקרימ ן ישט ןישק ןידיזג לכ ירבתמ יככד
 י קידצה קידצה ףסאנ הערה ינפמ יכ תיניעמ לכ ׳שפרנז אלפדיה רואה כתכ יכבב ?לפתה רקיעו • כ״ע זילע
 שרית החפש תידצמ תחפש הרבגו ה״נזמאה הדבא ראא תלפתכ אלו אקווד ברע תחצמ תעל איהש לז י״דאה םיכד
 ונתחיש רשא לכ ןקתל לכונ יתמו המכו ךיאו התלטג אנחלופ לז יחד 'רפ רהוזה ירבדמ ולש תוכימסו • תייחש
 רעבלו ונרופ ישא לכ קקלי ונצרפ רשא לכ יחנכו ה׳זימשכ ה״בקד ימק תלפמל שנ יב יעב אקד אתילצד
 צישהלו׳ח תטמ םילילג איצוהלו שדקה ןמ האמוטה זמכ כ״ע ילוכו אשמיב הננרו ארפצב התתש'יכז הנתבו
 י י • סנכל לארשי •ח׳דנ םיחדנ ?למא תידעת ראשב הנהו • ד׳סב ה״ר יקרפכ ראבנש
 וליתזקת הדבא זכיתאטחל הנפת םא ׳ה התעו " י״נע ת׳תתי׳נעת ךינמיסו • הקדצ אתינעתד ארגא
 םאי ונתעדכ וננה וניתוצוע יימשת סאו סמייתת ישא םיבכושה ימי תינעת תחנמ תלפתכ ש׳כ ז
 ןנל י!א וננחת אל סא ו יצתלפתל המוקת ןיא ינכמתת אל דזג ןיעריקש סירכרהמ איה רשא דצמ ןהדאמ התלעמב
 תיצ ךתלמח ןיעכ הארו ונתעושי דוצ ב וש • ינתילחא לע 'ישקבמ ונחנא התואו ןיחפ הקדצב ךאסחז ש׳מכ םדא לש
 וצתלפתו וניתכושת םימחרב לבק זניתמסנז וניפוג הלעמל הנפי הדוסב הבגשנ לשא דצמ ןהו הז םגפב
 סוצמ ילשכ וניכיב ישא זכיתיצע הובת לאו זנתטעתי 'ידסח? וקלתסנ זאסחכש זמכי ס״ולש הקדצה השעמ היהו
 ךימחר יתלד קופדל וציאיככ התעו ןמשה שתכינירשב ז זקתמתיי םידסחה ךישמי הקדצה הסעמב ךכ הלעמל
 ונינודא העישוה ךמשכ םיארוק בל עמדנ םיקנ:וצ ׳יבדהל ונפצת ץוחמו תינמי • השע ת״ונידקל החנחז
 ךדאללאו וגשסת לא ךמעז דסו ונבזעת לא ךלעה יתייעמ תמועל אשמק אמטלמ קדצ הניכשב עפשה

 ' •• זנחקת ךפא דבע םירכשנ תחיבל הצוחה ערז עחזמ היה רשא יתייעמ
 םיש זניתיגא תיקתו וניתיקתרוצ קחצה ׳ה שארכ ונראיבש ימכ התריבג שרית יכ החפשו ךילמי יכ

 *יתפסאו התצכיק רשאכו בוטל םילע ךיניע הז ןיעב םינויבא תישפנ םר ואצמנ ויפכככש ימכו • 'פה
 הע״רפ די תחת םירצמ ן־ראכ סימה ןטמ טית־בא חדפ ראיבש ומכ׳נחפחו תיכד תושפנ היחי התע תישפנ תימהז
 יצוצינ ללוזמ יקי רואל איציתי •תעדהףר״זעכ זוחא לכ הלא לכ לעיכ ה׳עיולה םהרבא ר״הכ דיסחה ברה
 םינבל ׳טורמה ךימחרכ ןכ המש ועמטנ רשא'שחקה לככ ירי תכתמכ שיא הקדצב הברי הז סנפ ןזעב דר בכל
 העיססה זנתייאז העיערה ונתיב קדכ קוחהו ־יזכות סידכזנה םיבבוסה ימיב רתויבו םימיה ראשכ ויתולפת
 הקלתי ונתתוע לשא לכ ןקתי • העיגרהל ה׳ערה בזרמ ןיעל םיניקתה רפסמ אוה ט הז ןזע תוזע ןיקתל םישענו

 לקש ערז עשפ חלי לכ תייכתי דימשתו ונרופ רשא לכ השעמ רתאו •רומאכ םולש חקדנה השעמ היהו הז
 הקיזה תישא לכ םי תיליצמכ ךילשתי ינלדג וניאטחב רשא תילוקב עמשי רשא יל ׳ק עמש הניחתב ואבי יכבנ הקדצה
 ונתאמ קחרתי טבתיפכילמ ןהו ינלכלכ וניתיניעב רשא לבקל דאמ בר ותלגסש לז ןואג ייאהמיכידי ןקתמה
 ץומכ רעפל התיתו הבש הלכ העשרהו •וצילמגמ! תיחנאב ללפתהל ן־״שה דד׳נעיי חחפ'דיש תותלדו'ולפתה
 מטבת סאיקיו עלב ליח הביטימ ןשעכו ןרוגמ רעוסי וננע חסונ רמאי הלפת עמישל םעיגהבו הלפתה רדס
 אדנ ונממ זחי אלו ןושארה זנתיאל לכה בושיו לא ינשירוי .וראית הכו שילש תיעמ־ט הזה
 ךימחר כ שט׳ח׳ה אנא למשי יחרצ ץבקמ ךדבל׳ה התא יכ י״כ הז זניתטעת סיצ סוט ונינע וניבא
 רשנכ ךתלמח׳י ךבזפ׳ב שדח׳ו ונידבש תא ךיסת ב זלב׳ו לע זניתילעהב טז״נתצא ה״3ודג:ה״רצכ
 לאו זניעשר לא ןפת לאו וצפי םינושארה םימיהו ונחטנ ולבנ זעשע׳יעעב ערה רשאו ךונסעכה רשא לכ ונטבל
 ארקנ ךילא סיט ונ״תעישל בחק אנ היה ונממ ךינפ רתסת ולכ וניתיתפשו תיארמ טיניע יכשח ונינזא הנלצתי ינינפ
 םרט היהו רמאנש רבדכ עמשת התאו רבדנ הנעת ?תאז תזחמה יהלאההא סימל יהיו ונברקב ועל סמיו וממדו

 ׳ה התא יכ עמשא טאי סירכדמסס ־יזע הנעא ינאי וארקי ךידבע תקעצ תקנא עמשו תכסה ק״חצו סיחרו ן טח
 בדניש ההתא ךייכ הפ לכ הלפת גימישי הרצ תעכ הניע םיפי פכ םידרחו םישעמ םידרחו םיארי ךדגנל סחקועה
 ימכ הלעתה רחא דימ הרותיו ותלפת םילשיו • הלעת רעצו הקזעו הרעו וכסמ יכבכ םייקשוםיכחתו סילהגנ
 ונראיבש ׳ילליחתמ



 •תורוצה יסיל לחנה ימד כ קרפ
 זציכיד ונלקלק ףרוע לנישק י ערה ונייע .חוחת להקה לכתודזו/יהל וידחי ונוכיו שדחזיתימשמכ ונימיבש

 וצצפק חיכוהמ םימכח יפ ונצפק חיפ ילע חולמ ונפטק י • מ יודיו ויסיג
 ר״הל ונלבק י רשב זנירבח .תא טללק הקדצ ןתילמ יעדי מ6םח לבא 'ובו אכת וניתמא יהלחו 'וידל^
 רשא םירבסכ /יח ט 3 ס/ייא ונכפהו עפשה תייונצ ינ3ק3ק ךעחיא י/יא םח וני/ימאי םחנא ינ עשפ
 יכ דבע םיוגכ ך ישרק םש 3ו3יח ו בקרגי םימה זלטי א3 /יאשנ ה/יאו 'ה3;יעשפ י3ע הדיא יתרמא י/ייככ א3 יניעו
 מסכ/יז זנ/ישבב הבכשנ ה/יריבג שיי/י יב החפשי ךילמי /ייריסא/יו3כאמינ3כא ונמשא • הלס י/יאטח ןוע
 יזא זנציקיכיראהוניעשפו הלא וטה !ע/יינועיכונתמילכ וידג□ • ינלטנ א3זה3יטנ םיכירצה סילבד ונ3כא
 םינשל םימי המכ הז םהיבא ןחלוש לעמילגש םינכל םהל סאי בא זעוב הנמכ י3ב ינכרב ה3טב3 תיכרב ונכרב
 םע ומר • הרדשה רחא םפדר ונעשר •היערו סיבל /יזמשז הרו/יבש /יוירע 3כ3ע ינאב סייגמו הירוה
 ונימיל טייה /יזירכ3 םיערו םיליש3 םיער • םנח סרא תוירבה תעיז םיקמה תעד ־לנבנג • סירפסירבדמו
 ךתזה3א ינחכש ן/י־לו/י ונחכש טת/דש • יניער /יא הפה /יז3כני ר*ה3 יפח ונירבד • וניאיג דיס ונילי.!
 א3ו ח״/י 3ח3ו ונעמש זעביזא תלפמב זנזיהס /יבשב ונרבד הלפתל /יעשב בה״יבב ונרבד /יזנני3ו

 ס/יחש ערה זערוסל ומוח כ״חאן הבושתכ ונבש וניחמ בלה תנחב אלכ ונללפתה וגילעה •לוח לש דובר
 םהו טממודו ינלדג סינב לבחל/זיחשמ ונארבו שרק עדו םיברכ זכירבח ינפיננבלה יערבח ןולקב ונדבכתה
 הנהו סינזיבא תישפנ םד ואצמנ וניפנככ סג ונב ועשפ םירוהרה טיהרה םי/ימה לעו םייחה לע ער םש ונאיני?
 'היללח לע יבל יכל םחנמ םהל ןיאו םיקושעה /יעמד . יניער לובג ינגשה הלילב האמוט ידיל זנאכו סייכ םיער
 הדי לזמג יכ ער עשרל יוא סהיגזיה לע יעמ יעמ טיע 131? • קח ילבל עספ טיביהו טעשרהז
 * • *ול השע♦ הידמיל דובכבו הרז/יה דזבבב זנלולז וניניעו ונבלרייא
 טעקת זע/יע/י 1 זעעס /יחכו/י שיא לב !״33170 טיבי ינד;יזי 1מפח ״ הלטבל סימש םב >נרכ♦
 לכ לע קידצ ת/יאו ונמייק אלו וניפכ * מ3 היוא ךישדק םש /יא ינ33 יח עשי ישועל ינפנח ונירבח
 ג׳י רמאיו • מעסרה וכחכחז /יישע /יתא יכ ונילע אבה ידעזמז /י1/יבש ונלליח החכי/יה ס׳ימ ינל היוא ןירה היי/י

 ' ד׳סכ שדחה/מסשמב ראב/ינס ימכ רדסה רתיו/יורמ תימי יקס ונלפט ״ םירשבב ונדשח ןישדק
 ךא • שדחה /ילמשמב רבונה רדסכ /ייחילסב זכרי כ*חאו םזיב הצקימ ונלטלט ונינייער וניאמט ונימצע טיאלוט
 טדק יארקמ הלא ירדס♦ /יזתילסהו םימחרה ינפל קיז טכשי/יזער/ייצע ונצעי • סאריהב וניעט תבסה
 ♦׳הי ב׳ב ת׳ר קדצי סוחיו ןזנח ןוילעה קידצ ררועל לדיג ונסעכ ונשח י כ •ש״ק אלב וננש♦ סיצלבשימב
 יכ רשא לכ! הדש׳ה ןרלע׳י ואילמ'1 סי״ה םער׳י ונילכ וניערל ער םש ינ׳ניכ וניפאב ינישפנ הפרטי/יבשבי
 *ריתכי יכ ןמש /יא תחוהל יסכנ רגסממ האיני״ה לכ לע טפשמב ינאיבמ ט טיב♦ אליסליעה ילבהב ונינש
 'נממזר/י עדנא׳יעשר ינרק לבו • ילע ל ומגפ יב סייקיוצ טימל וג צ ל • הליכ הרי/יה לכ לע ימפכ םלענ
 ץי״ידצל עורז רויא * ה״׳הא /יסי/י ישאר ״ קיידנ תיניל אלש ונמעש ונסכל הרהטו השודקל אלסי המשל אלש הדימ
 אל ךלכלכיאיהז־ןבהי׳הלעךלשיח •החמש בל ירשילו זנרלמ סימש תיכלמכ טררמ ונירמ : ןיוכתמב
 *׳יעשר/ייבע קקקידצהזהיי • ק׳ידצל םומ׳לזעל ן/יי סחנא ןתשלשו שדקמה תיכב ונסאמ דוד תיב תוכלמב
 יכ ק׳חנ תמיא יתימא ת״רי׳ן״ויצ תא ןנוצרב הביט׳,ך יזג ריב ׳גיתמז טייבח ינרסמ קזחש וניפ וניאלמ םישקב מ
 ןדרי ׳ה םש וזעלדגימ • ילכא♦ םהיללעמ ייביב בוט יקשלז א1של ונעבשנ זנפאכ ונצאנ • • סרחכ ונלעמ
 קידצ לע תירבחה רקש יתפש הנמלא׳ת •בגשנו קיידצ טמקנ ונמייק אלו ונעבשנ טמלש אלו הדצ תעב ונרדנ
 םירשימ ק״ירנל תלייא (עיהזיא ת׳ר)•וזבי הואגכ קתע טשמתשג ויגזנעתמו הוה םצזעה ןק ונינהנ האגש וניטנ♦
 '-םחרמ טיהלאו קיחצי 'ה ןונ חסלפת ק״ידצ׳געק רסי וידרב • םיאטחו םיעשופל די ינתתנ הרותלש רתכב
 "ה ינייע סמח תיאנקא יבשחמ זאלמיכ תירבל טביח ךקדצ יטפשממ יניס ונייה סיכוסו םיללוזו 'ירומו םיררוס
 םפיס ריבע״כ^א חיכ סתעזש לא וטואו ס׳יקידצ לא לעו תשע תיצמלעימבע ונילע • ךירחאמ ונרס
 םחיו ירוצ ךחכו 'ה ייח • םליע ד םי קיחצי עשי ןיאו לעי םהיתונקתו 'דיבח ירבד לע ונדבע השעת אל תיצק
 הנצכ׳ה קיחצ ךרבת התא י'כ • 'כ חס • יעשייהלא תינמלאז סימיתי וניניע רובצ יקדח לעו להקה תינקת
 - ךרדהו ךדזהןרובג ךדי לע ךברח ריג״ח ־יניטעת ן יצר תיכלמ ליע ונילעמ ונקרפ ונעשפ • ךמע ינויבאו
 דס״ח • ימינפ אחי רשי בהא תיקדצ׳ה קידצ ייכ •ג׳פ ךתרות תייתיא ביבב ונקגפסימס תאייליעי םימס
 ח'בנ ירדאנ 'ה ךנימי • וקשנ סיילשז קידצ !שגפנ תמאו העימשב היארב הבשחמכ רוהרהב סישחקה ךיתימשבי
 "ברקב ק״חצ הוה״י ב׳ע 0ש •ביוא ן־עית׳ה ךנימי ונררצדמצה ןמ ינשרפ השעמכו דטיכ אחירבזאלקב♦
 דדענ א3 ליאל ן/יי וטפשמ יקנב רקבכ הלוע השעי אל סקבל םחידא םימב טללצ לארשי ימכחל סאל בא טלגאצ
 אלו ..׳ ־ ^

 י



 (ערק •ארקמ כ קיפ
 שי ךא ק״ידצל ירפ ךא סרא ימאי״1 • /ישט לוע '־*יי אל-
 עשרי ק׳ידנ אנשי 'קש רב*ד ־ ןראב םיטכזש ס׳הליי
 אבי אב • ע׳רזה ךשמ אשינ הכב י ךלי ךיל׳ה ייבחר שיאבי
 ןחטי קידצ ןניכעו םיעשר ע״ר אנ רומנ׳י • 'סי הנרכ
 םלועל ס׳יקידצ ס3יכ ךמפ*1 •ק׳ייצ 0יה3א 7י;>3כ1 ע !בל
 י׳דש וילע־י • דאפעהל די השעמ יעסמ רצנ ץ׳רא ישרי
 ס׳יקידצ עעישעיו • יעי יצע 5כ יננרי וא ט רשא 3כז
 'ה ע׳רמא יכרד םימת לא*!ף •הרצעעכ סוטמ'הה
 לצבןוילע רפסכבשו׳י •ט ס׳סיתהלכלאוהז־מהפויצ
 שיאמ ער ס׳דאמ ה יצצל ח * '*סח ע׳ר • ן*לעי י׳דס
 הסכי םיעשר יכ• ק׳ידנ שאר3 עטי׳ב • ינרננע סיהמזי
 החמשב •שישיי סיהלא ינפ3 וג3עי וחמשי ס'יקידנ1 • םזיזי
 םיתרו ן ינח סירשי3 ר־א ךשחכ זירז(י׳עצוסשע׳ר)
 • הגשי ןונבלב זראכ חרפי רמעכ קיר׳צ •ק׳ידני
 םימשה זחמש׳י • ומשאי ק׳ידנ ׳אנישו הער עשר /יע ומ0
 ירבד ח3צי ןכ ירחאו • יאי3מי םיה םערי ץ׳ראה לגעו
 א׳נ דימזתו לבקעע שידק זחיעדעעוחילסהוםיתררכ
 ונע/יז שידקו :וננחי סיהלא חצנמל׳ איבנה ן ענ זי3א אבב
 דשב ונטב אלמי אל ׳ינעעה רחא ם״יכבושה עולילבו ובו
 לכאמה יכ סגו ידספהכ ידכש אציו טל האנעיש ן ינעב ןייו
 אוה יכ רחא ךכל הכדצ העשה ןיאו הנישה עא איבמ
 ׳ריע ירבדת ומצע עיבשהל ךירצ יעירבסנפ ןיקעב קסע
 ואמטל מ ועגפי ןיאנק האנק 'תחמ ןפ בכשי רחאו הלחע
 םש ימצע שדקעהל ילארשיה שיאה אבב הדמה איה ךכ יכ
 ברחבי חדיעי'שודקב ומצע גהני אל םאו קגדהל םינר סה
 ז״ח זהיאסטיש רשפא הרושכו עדכ ש׳קגו הריעב עויפיפ

 והקבדע אל הגיסה ינפל 'ייע ירבדמ עבשע יכ שפנ ןכא
 ע׳דת ימצע עיבשמה לכ יירא עטרבד בכ ש׳תכ הערה
 ןילי עבשו רמאנש עוערעורזשב זעוא ן ירשכ מ ץא ןלו

 :ערזה ןיעכ עגופה ארקנ ע׳רו ע׳ר דקפי לכ
 ןיע ןיקעש ל׳ז יי׳אה אלפימה רואה 'יבר 3/131
 םיפוגה סעיא עיתהלאיהערוהעלקלק
 'ולעהלו'ינוציחה דיכ עיקישעה עימשנה סעיאל םישענה
 לככ זעטמ לפ ש׳ק עניט י׳ע םמוקמל עימשנה סעיא
 ףלא ס׳קה ענייכעלזגסב עדמל ליח רוצעי רשא שיו הליל
 בכשי אל פב א׳יר ףד קלב רהוזכ ש׳תכ הליל לככ ה׳כקי
 דכ חיליל לכב אלא בכשי אל יאמ רמא איר ףרט לכאי דע
 דע 'יכרע לע ביכש אל היראמי ידוקפב ליזא והיא שנ לב
 ןיירבד ןישיב ןינ״ז ןיניאמ שמחו '׳רשעו האת׳ ףלא ליטקד
 צופי 'יעבר חלאמכ רטכ ד ןוציח ףלא רמא אב א יבר הימיע
 לא עיממור דטככ סיריסח וזלעי ביעכד המכ ףלא ךרצמ
 ףרש לכאי רע בכשי אל ר״הה המקנ עישעל'םי םנורגב
 עוביע ח׳מי שי ש'קב> ב׳ע טפשמ םהב עושעל אוה אדו
 םהב גורהל ח׳מר אוהו ןמאנ ךלמ לא הליחע ש׳מסע
 אל ס׳זו ירק .חופיט י׳ע לבחל עיחשת ארב רשא סיקיזו״ה

 בכשי א זכ ינש קלח

 ףר סיפ* תליפנ רחאל
 םיפרט זא ןיקיזמה ןעוא גירהב יכ ף״רט לכאי דפ בכשי
 שיחהו םמיקמל םיריזחמו השידקה לש עומשנה סעוא
 '׳לכזנה ס״יככזשה יתיב 'ע״בו םימיה לכ ריהז אהי אריה
 ליסכ יעשמ לע ש׳ק אייק 'זיהל הז סנפ ןוקעל םישענו
 הרזע ירעשכ ליכשמ איה דשאו ל׳ז כרהמ רדוסמה
 טראיכ ישא לככ הכ םינויכ עישעל הילע איקר אכויח

 •םדוקה קלחב
 עודמ ג״יה םיבכושה ימיכ דמאי ש׳קה 3*ךןקן
 כ#חאו ךיתב לא ימד ג״יו הרועכ אריקכ ■׳ י
 לאה א*1א י׳מל יה' הזה חסונה רמאי םינוציחה שרגל
 ךינפל ןוצרו םימחר עע העע אהיש ס״יפלחל ד׳סח רנט
 םשטשד׳סח ףצמ אנקידד האעמע הנוקעמ ךשמיי
 'בקידד׳עישע׳ניקעל עפשר׳סח רפסמכ י׳ה ו״יו י׳ה ד׳יי
 רשע ףיריצכש ה׳ה ד׳זי ה״ה ףלא םש יבש םיפלאל
 םיפלא רפסמכ י׳ה ד'1י י׳הףלא רפסמל הלעי קעויעוא
 םדר״א ינליא קיעמ אע זעמ איהה עפשה ןמי
 זקעמייי 'יפלאל ןיקעכ ׳ייילעה ןיפלאכ סיליחעמה עיתש
 ןיילע םיה עזליצמבךילשעןכבון״ו1דןינידר'פזך*ש
 זגידי לע יאלככ רשא סיעיחשמה לכו שחנ ז עילילז ת׳סל
 ס׳יהלא י׳נרא שדקה עומשק ס.׳יזקנ!י רוא םיעשרמ ענמעי
 י'ה ףלאא׳סק הלזעה ה׳קני אנקירד רכילע אניקע חככו

 לכ ילעי םיהלא ינדא רפסמכו סיפלא רפסמבו י״ה ד׳ק
 ■ןיעב ועדי לע זרזפענשי הסירקה עיציניכ לכי עיתשנר
 לכמ '!ןיינמ ןיסארה טפשמכ השורקה לא זרזחיו עזפילקה

 לבז ונילא ושע לב׳סוציחה לכמ רהטע סיע !שפנ עאז ע׳ר
 עיחש'כ בוליש חככ זניעייעומ'יתילגו זניעלפעב זז חא/לי .
 י־־ע ססייההרלאא

 ם־ליע סריעייעוא _ ** ** **
 א:י איהו םהבש ףסכה עחיקנ רפסמ ןכו בקעי רפסמל
 םש חפבו םיעשר ערכהב סעירכהל ןעמזעלןטסל
 שרג הלכ •י״עע ן״טשה ל׳א יי׳פמ אצויה ין״דאי
 נ־שרב םילשומ םירצ םיגרטקמה ז ׳זע שרגע * "'•י :
 החוד 'ה ךאלמי חס טפל קיחכ ויהי ויה אלב ןיהו םהילייח
 ׳יכז ןוצרל ויהי וענעיךעמי העישוה • ךדידי ץנלחי ןעמל

 *עזיה עא םדיקק קלחב ונראיב רבכו • 'יכו 'ה םעונ יהיו
 1חיא שי רשאו הטמה שאר ןיקעכ םיבבושה עיליל טרפל
 ראיב רשא 'יניקעה רפשמ איה יכ יכ וינייעמ עישי׳ה רבד
 ךע ילכ הכוןלעעו ש׳ע םחוחיה רעשב ל׳ז שודקה ונטר
 ימי לכי סיעפשכ אטבל ע׳בשע יב שפנל יעדמח עויכשב
 ןבאה ענייכל ןטיז זיעושארמ עחע ןכא חיני ס׳יבבושה
 אלש׳הויון׳ג ורפסמש ן׳יוזה׳ב ןיכ ףלא ן׳ב םש הרפסמש
 ל1רכ םיש זילע אשי אלש שיכו ל זרב םיש יעטמב שע

 * ועטמ לע טכושב
 שארל םיקל םימיה ראשב הלאב הסינ אל
 סירכזזכ הלאה םימיה הגה •עודיתשא
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 ".־־,בבי ם־ס^חל ב קרפ
 םדקל שיא רבגי תכב ולתירבה םגפ ןיק/יל סיסע מ
 *ינג. םזיב הליל רבחל לדתשיו הריתב קמעלתייומ שא■

 "תכשמהב ףילא דירפמ ןגרנ היהש המ תמיעלהרותה
 ןפ הלילה לכ הנישב ימצע גנע/וי לאו ןזחל הפסה
 'תנמכ 'געתמי אשנ ינב ה״ע י׳בשיהס׳תכ 1*ח זהיאמסי■
 /־׳א םזוע רמיער-סאו /יחישו הריש וה״פמיקפנ א׳לילרי
 באכה לדגי דיע סונל יבהוא׳יבכוש םיזגה סימיה ראשכ 'ה
 .תינשה חיכו הנכי'א ידיב רעב ימ יכ ןיקתה ימי־כדאמ.
 זניינכ םירהלו •ליכאהלו ן־יתנלז שיתנל ןזרגהו.תינקתה
 ט ייא אצמנו המושל !תיב תא לעמל התזר הז המל אה1
 םימתה שיא קלא לכ לע יכ • יכיתנ ריתש יתער שקבתי
 ןיא הנקת עבש איהו סייכ הריתנ קסע םא)רכזנו זירז.אהי
 ןפואב הריתס קסעב הלילה תלזיתכ ךיראהל ול בויחה
 לכלכי! ישארב ויניע םכחהו תלימשאכ םוקללכ.וי אלש
 תלחתכז עבשיש רע סייב הרותב קוסעיש טפשתב־יירכד
 לבה > ע התשנה הלעתש ידכ ב׳ג תדיתבךיסעי הלילה
 תיימשאכ םיקלמ לטבי אלש ירב תעבשל אל לכא הריתה

 גהני סא ויפוי הקי יביס המי הריתה קסע רקיע איהש
 התכמ רינב הנק• ה הכ וס הדמדלןיאיסא םימיה לכ הככ
 יתי םיי ׳תב !תושעלמ ריבעי חל ב׳כעו • להזוכ תימיקה
 הריתה ישפיתמ אנה רשאו • ורועיש יבכ ס׳טבישה
 רתאקר׳המב ןועמש יבר תרהזא לא ובל תש אל רשא
 שדק דיבעתאר סייג לנחדןימויב היתתאל בייקדקחצ

 :ילטו לומ
 יואר םימיה ה^בבישתהשעמכ׳ייכהימיש הנה
 יח קידצב ומצע שרןיתהלי יתעדת יחיסהל
 ןפה לוחב שדק ברעל אלש לוחכ טישמהל אלש יתליעה
 יקרפב הז׳רפב׳טיראב ונבתכש המ ןייעז-יתכיסתשעת
 ׳ת יאריל׳ אלא יללה יליועישה לכ ורמאנ אל קר !ךא• •תבש
 תא ןיחישמ ןפיאז םהינפ לע 'התארי רימתש יתש יכשיזיז
 סדיב דיסמ םרציו'תבושת שעממ סייה לב דימת סתעד
 אצי ז״חןפימצעב זיגרי רשאו סרא אוהש הקיפל לבהו

 :ורכשב ודספה . ..
 בה״בב רקבב יק יבשממ ת>יהלהםו> אל- *רשאו
 זועתכקיזחי הלאה סיתיב סימיהדתיפ
 הז סג רשא תסנכה תיכל.ן ׳שארסיבשת־תייהל הז גהנמ
 ונתש תידת לבב ריהזת־יהל ת׳יבה סגב ןיקית סרפמ
 תיזיחא סהש קידצ םהב ארקנ ילארשיה• שיאש םימכח

 תיכב ןושאדתייהל סיכשמהז • םימלועה יח קידצ תיחכ
 תשרפ רהאבש׳תכ ןיידמ׳ הגירדמב דקיעאזה תהנכה
 ךיראו א.ז>שינכ 'יבב חבתשאר 'אמדק איהה ח> המירת
 קידצד אגדרב אמייק יהיאד היקלוח האב ז• אתשינכ יבב-
 קילס אד יגנואצמי ילחשמז והיא אדז אתניכשד הידהב
 איצינטש סירבחהת דחא דסי רבבוכ׳ע-האליעוקילסב
 ת!יהל ייריס יסרפו כה׳יבל םדוקה תלעמ־לע ־ל ימ ריש

 לכ - *

 חירבה םגפל אלכנ ןיקת נ
 זיפוי המו טיט סקנ • תחימשא שארל יתי6 ררוש שיא לכ

 לז ברה בתכו • קידצל סימ ס3ועל ןתי אל הלא השיע לש
 דוד ןרביוב הקדצל רחא הסורפ תתל• ןיטי םזיו םוי לככש
 ןוקתאיהו קידצה ;׳רמ איהס ל״כבלסימ התאי רמאישכ

 תיפילקהךיתת ושפנתירפלי תירכה םגפ ןיקתל בישח
 חבשכ זחאנ איהש הקדציאכג תייהלהכזי סא טרפבו
 םיפייכאל ןתנ רזפ לז ח״ר ףר שגיז 'פ רהוזב ש'ימכ קידצה
 אתי׳יכו לארשי תסנכ אר דעל תימיע יתקדצ קידצ אד
 וגב ןינכסה לכ אמייקל אשרקמ יב זהיא םיתש תיכלת יזח
 ןזיתליןחימל. הקדצ יאבגירקאארקידצי אתנטשדהאלצ
 הקדצ יאבג ךכ ןיגב םינויבאל ןתנלזפביתכד אלכל•
 גהנמ זועמב קיזזיי׳ימתב 'יאו כ'ע אלכ לבקל׳רגא ןילטג
 קזל אל ודי עשת ׳אל ישאו ה1ה ימיכ ת׳יכו׳ימיה רתיכ הז
 ׳ינחוד 'קדצ השעיו קידצ ומצע ישעל םוי םוי שורדי הזל אל
 עכרא׳ד' םינמא םיעשת'צ יתיזה ימכח ושריפש ומכ

 ,ינוקתבו• • הרות ישתיחהשקח׳ח 'טיב האמןלת׳פזדק
 תינעל ךירצש ןי0ירן> 'י סה קידצמ יכ יחא ס/קמב ושריפ
 הל׳ואג ךימסל !תלפתכ רהוג אהי סגי • ותויב סייידימ
 םיקבדה ןיב םשס חזייה תמיעל דיחייה דוסל ה׳לכתל

 ס ילש'ועמדב זיתילפתלכ תויהל ליגר תויהלו יעשפ ןיעכ
 בושח ןוקית אוהש הלעתל ונראיבש ומכ םימיה הלאב

 * סס ןייע הז סרפל י

 עקת׳כיבב ןיטי׳ולפתה לכבש ל*1 ברה 311^31 י
 ד׳חי תטית ,גמ• אצמה םשב רפושב
 ע ילב ל״יחת׳ימ! אצויה ו׳בח סש אזהוזת״ופנב ע׳בדאמ
 דוקנב 'בהו• .חתפ אכש ריקמ 'חה ותיא ןיטיו זנאיקי׳ו
 התה ויתודוקנ סע םשה רשא- קריש דוקנב זא*והו • יריצ

 םשב !תמיגפ רקיעש ל׳וש ן וקית לע ב׳ע םש רפסמל !לעי■
 איקתש בל עתיב סס ׳יתעמ שיח לכ תייהל יוארו כ *ע
 ת׳יוה םשי הז םס ח;נב הב ועלבנש זירקתיצוציב הפילקה
 ,ההואכש־תיה דוקנב הז םש םע תחא■ ה׳יוה ןיוכיז ה״ג

 םש זבש ח*1ל ה״י ןיכ ץכויי אכש׳ההו חתפ זיחוהו יריצ
 הייהב בלשי 'יכו יחרנ ץבקמ י׳אג ילתיאכו רכנה ו בח
 יחדנקקתילמאב יתנויכ היהיו'ונה דיקנ ו׳בחסס איהה
 לפסמ חפב ה״בקה סצבק׳ש םיחדנ םהש זירק תיצונינל
 1 " .• ב״עאוהשי׳חדנ

 הי״פטפט אוהש׳בשחה םשל ן יטי׳טבושה
 א׳בצ ליע ןיסי ןישאר םויבו יז״וכסש ימעי
 ׳ן׳גתלעבו ןרלזרי יחלארוקנכ היזהןי1כי ינשסייכ

 ןווכי ׳ה םויבו י *'ר׳חפ ה!״צ ןיטי ר׳וטו׳גסזיבו
 הנוט לא דוע ףרציו •אבצ לע ןיטי 'וסייבו ן׳גמל-׳ע■
 תיתליעי ריאמ אוה הנתמש תואהו אלגרמה םש םוי לכב י*
 דאמ ייהז אהיו * אוהה סוט טלושה םלועה םזי לכ ע'יב
 קידצב סומ ןתי איהר$א3 ־לטבלהברב ידיל אבל אלש
 אשת אל דמב עדונכ 1״ח הצוחה עיפשהל תיכיכה ןיעמ

 תא י • ■ -



 יק הז ןש ןקרל רפוע עקתב ץמל ב קרפ
 דאמ סנשי ורמי תשרפ יהוזכ ש״זיכ ךיהלא׳הסהמא
 .ן זעב'ירחא] סייגי א3ש ןכ!םימיה ה]אכ ומכזשמ השעמל
 סלפמה יזחב מסנכה מיכב 'מ ןיאש ןינכ הלטבל .תסרג
 הלפמה ־יוזחה זא *א!ה .אסכ יתלכ לע ןתא םכיס

 .מעדל סירכ ממאכ ץמא יגעיש׳ס רש שי םא'הגלפ זניניאז
 שרפכ מכראהרככ1 הלשבלמיכרכהתהז־סיכשהתלע

 י סרוקה ־קלחב הו
 זימילפמ גדזיאסטבושר ימימס״ז םזי לכבו
 לאו בקעי ׳דבע ארימ לא דימאו פ רמאי
 קאק ךעדזמאי קיחרמ ךעיפזמ יננה ס לארסי ניז־מ
 ארימ ילא המא דירחמ קאוןנאשזסקשז בקעי;בשי םייבש
 ׳י!נה לצב הלכ ׳־שעא יכ וגא ךמא ט ה-#אכ נקעי ידבכ
 םכשמל ךימרסי!הלכ ׳•שעאאלךמיאוהתש דימחדה דשא
 לכ םייבש קאק ןערזמאיןיטיז * ןקנח אל הקני
 ׳ייחל מיחק טושיש הפילקכ יקזשעה זירק מיציציצ היופשה

 זחימה מוימיא כ'כ ממיעל מ סימ כ*כ רחא קוספב שא
 י• ךיפנכמ מיימיאסע מיכ ףלא ממיעל ז׳נ ינשה קזהצב
 מסזניכה הזחי לע איצוהל קסמזס׳מ £>ה ןמיללככי
 • השירק ירעש ס׳מל ןאיבהלז האמיט ירעש ם׳תב ולפנש

 * קיספרו^יךכרחאז
 לכל אזה ןנמ הפירג ׳המימאיכרדהיממ לאה
 א 'י א׳פבאל מיכימ א״י שי זבו י ס סיסיחה
 • מ ,רמא ׳זיזל בישח מיראממ>כלתה המירש המי ןיפילק
 ודומיל ביר היהי הרזמ ידמס לעב אזה סא ילא םימיב)
 םימש אריז קחצ אוהש ימל הרזמ י׳ליס הלגיז הרזמ יימכב
 קחנל סרג אייקחצל ילגמל ןאח ליו םיניקמכ ז־לזלאס
 ייקמא זר רזאד אמניכשלי אמחואד :םיזרב איהצאל
 ץאכ דע עיקרה רזיזכ זריהי י םיליכשמהו אנמואוההבי
 רהוזכ ילא םימיל דיתילה רדס הלעמל ימאיב יבכי

 * סש ןייע םינוקמכז
 הלאה׳ימיה ךשמכ םיעדמ מייהל םחיפח
 זיאחיל׳ה דוס הלימ מייכל .תכלל ימייכ ׳ ׳
 סגרשאסזלשהרחא שירדל (רמייב ךיזחממ מ^ז םנ ףאו
 ׳ןגרנ היה רשאכ יכ מייכה םגפל םינוקמה ראסממ איה
 ימשאל שיא ןיב ׳זלשה ןממל שדקי ןכ מ'*בה ס״ילש דחכמ
 סיככישה יעי ךשמכ ימנהנ יכנאז :'ירבחל סרא ןיבו
 רמיש יכ רשפאה לכ ןילוח מחישכ טעמלו חרתב דדיבמהל
 ןישלה מירכש מעדי רשאכהק׳משה מ־ימאוה מייכה
 רנעמה מחב ןושלה רמשהבי רועמה מירב דגנ ןיינמ
 ריסחה ראטש יזלכע״רמ ךנושל רז5נרוס הזו ויליאמ י.י5
 הח!ש םדא ינב םוקמב הלכזיהז •ךריאכ השירקה רעס*
 למג שרוש אוה מילדסמה קנעל ןבז מייז יפ הקומע
 אכלימאגלרהס םדאש ןמי לכ יכ מסשיימה משידקל
 ר״הלמ ׳נמי אלי !ימטשזימ שדקל לכוי אל הירק מיניח־אי

 • קעה מואיב אטחי מזחכ3 זא םענמי
 רקיעע; כ וכ

 רעשכביהבמכ אירבה מ>א ןיק/י *15*17221
 לע יכסיניע ח© ■ןיהל איהש השודקה י
 ירחא 1ר!תמ אלי ש ימכ מחבה סנפכ ןיעה מייאר ידי
 הרטעד ירלסרכ חמ אניעו אכל םכיניע ייחאו םנטבל
 ידי לע ע*ר ידיל אבש ןיע ע׳ר ארקנ םיגפ אוה ןיעהשכז
 אלש ער רבד לכמ מימשנז םימכח חמאי היארה סגפ
 אלימרעיכמ 'יפא א׳אבו היונפ ׳יפאו האנ השאב לכמהי
 ןהילעב ריכתכלמיכה לעסיחוסש׳יעא השא עבצ חנבב
 אלמ׳יפא !ימאו הזל הז ןיקקזנש העשכ ףיעי המהבכ אלו
 שריפ י׳בשרו לכמסי אלי וימע םיצעי מיתה ךאלמכ סיניע
 םישנב מילכמכה לכ םילילאה לא זגפמ לא מיהזא
 'אקוטה חור׳יגכמ׳ הכבמ יה1י זמצע השוע ןהב כמפתהס

 •ימצעלעךשמהשהמרגב איהההשאהסארמייכזטלקב

 ־ירא ירוחא רמאנ ןכ לע יכ • הילע רבא זיארזטה המיאמ
 •תשאה דיל ודימ מ1הי הצרמה ורמא םנ :השא ירוחא חלו

 אל םולשה זילעזניכר הסמכ אוה 'יפא הכ לכמסהלידכ
 יאדובו • ער הקני אל דיל די רמאנש נהינ לב הנחמ הקני
 שש ןניא אלה ול ר׳יאל רמהב םדאל והמפמ ערה ינידש
 שאה יכהל קדךיניע ןוזל ךמנזיכ ןיא יכ׳מי׳לכמסהכ ער

 ימצעל •גייסי רדנ השעיו ?ןגנכ שוחי שפנ לעבה ןכא איהה
 ׳ישח סג סירובגכפ יטג ןישמש ילהלמאל ובלו ׳יניע ןמד
 גלשכנ ת״ע החלש 'ימכיכש םכזי!• ה׳עה דח םידיסחבש
 'רקנה דרא הניממ שישסחאידיקפ משרפרריזכי השאב
 ,תוארלו לכמסהל םדא קנבל המכמ איהשסשלעמ׳ימפ

 מממ׳חאלי ןינינזזןיפיאנ ינדי המכב ול ץרצ יניאש התכ
 עראל ריזחמו איהה הנממה אב ידנקב רבקנסכ!םדאה
 מא ןדו ויניע רבשמו מיחזבאכ וילא אככ׳חאווממבנ

 • םירקו םישק ןחיסיב םדאה

 ןטק ףוע שי יכ דיגה ל׳זי׳דאה םידקה וניברו
 םש לע ךכ מארקנז האר הרומכ ארקנ ה
 *'ע ןכ ארקנש םימכח ;דינה הז ףש לעו קוחרמ האחש

 סראה לא שנועה ןכלו המייארב הנומי ׳קוחרמ האירש
 הרמ דננכ תדמ-הז ף!עב יממשנלנליגמ ס׳בכב לכמכחכ
 רב אחא יבר סיררנד ינשב סרמיא םיוו בר רעצ םש לכוסו
 רקילכ הריבע ידיל אב ףזכ םיבככ הפיצה לכ ־ימיא רישאי
 דזסב ף׳כ ןאכ לעיפב הריבעכ לשכנ אלש מיאי סא ףא
 רכזנה ףשכ קניעכ הנזמ מייהלהרטעחיל אכלינלנה
 וניצח ונראיבש יתכ ךכ לכ הלחג היארה סנפ מייה ינפתו
 ידכ ויניעב סייחכמ שרח ןב אימת יברעקמש שרדמב
 ת׳רכ השעמ ףכו• מיופ ןכ עב הדנאכ םימכ לשבי אלש

 1יז היהותרזמב קכועו שרדמה מיבכ בשיי היהש שרח ץכ
 מרשה יכאלמל מ ןוח !ינכ רמכלקז המחל מיתח וינפ
 ןטש רכע רחא סעפ םלשב השאל ויניע אפנאל וימימש
 רמא אטח אל ;הז ומכ סרא רשפא :רמא ט אנקמנז וינפל
 ;יח ןב אי ימ יגרס לש לב ונסר אזה ךידי שחיה ינפל
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 םיבבועה ימיכ קדנס תויחל ב ק־■ פ
 !כ !סלכ קבדה) סיצי םינוציחה יכ רתייכ הרהזא ןיכירצ יל ן/יו ינפ)לתא אזה רימנ קיינ הילילמא ךינפ)איה הלג

 סתיא ואמטיו םהב םיקיבד דיס קבדי)ואצמיש דצ הזיא ך)ט יפ לע ףא י)למי התא ןיא הי)רמא ןנתיסא• תישי
 *סעתכריעיכ ;׳וזכש״כז׳ימיה3ככהזיו״חסנועס״יעגנכז /יתד) םליעב התימדכה/ייה א)שהפיחשאכ י)המינ

 תירגתהל םתאנק םא רעב/י יכסיבבישה ימיכ הבושתה רתע תרשה יכאלמ הב ועטש ןיק )בזמ תזחא הסכנ
 ךססב ררהק היה )'ז ירימ יבא ינזדאי • כ ד ונכ רציי׳ םהכ אב בוש יירחא)הנצינו !ינפ ןפה המיא הארש ןייכ יינפ)
 אלו הז ןמז ןיתב'א םעפ פ*כע קדנס תייזיל םיבבושה ימי היהו ןימי דצ) זינפ ךפה זלאסס דצ )ע ז) רמעי
 ד)יה תויהנ א)פנ קק״חאזה יכ רפיכ )כ ינפס רובעי ילע רבגתי אמש יבא אר״צימימאדנ 3כמ !)תכפהתמ

 ויכריב א1־חרשאמ דפב)םייקושה 3עי םיכרב )ע )וסינה דימ)ת זתיא)איק קידצ יתיאהשע המיכאיטחיולהלי
 3דג)מ וז א)׳)ונימ סג ףאו העשרה תינ3פ םע י)םחי 1)1 קרמסת י)איבה ׳חסמו שא י)אבה )'א וינפ) .חישת היהש

 האר ׳מ הפ״יו רא׳ות הפ״י ףרכוי רסב ותיב ךיתב סימיתי וירחא) )פנו עזעדזנ ךכ ןטסה הארש־ןזיכ !יניעכ ןנתהו
 ןיוכציתהיה אוה ףאקידצלצידמ םגפ)ןיקתסו׳תית׳ר מ'לציאאפר)ך) )'א )אפר) ה*כקה ארק העש התואב
 רתויבו גד קסעכ ודי)תואבה תוצמ יתלשעכ ומצע סמח) )אפרינא )'חיהתא ימי) רלוא וינפ)רמעו אב שית ןכ
 יס יכ רסאו )ז ברה בתכש זמכ חספ) תיצחה תשי)כ היהש המ ינחינה )'א,ךיניע ציא אפר)ה׳כקה ינחלשש
 יכיתכדכ ורזנ אמט תייה) בורק ודיכ יארע ןה תי׳נמהש איתמ יכר )'א ךכי ןכ עש״בר )'א ה״כקה ינפ)רזח היה
 הרקמבו יארקאב תייצמה זשעתש ירקב ימע ט)ת סאו אפר דימר׳הצי זכטו)שיא)ש ברע ינא ?)רימאי ך) )'א

 ' .ו ע )ע דקיפ היה דימציו ירק תמחב םכמע ךלא ינא ףא ר׳הצי ןיא םישנב הפוצ וניאש )כ םימכח ורסא ןאכה יתוא
 ןאמא טיי)ייכא לסא) ה3י)ה )יק םיערה )וקבו בכשי סיס :)"בע זב ט)לש

 -ויפוי המי טוע המי םירבדה ה3אכ אצויכו ןדקרפא גיכשד זהקבדתש םלזג השאה םע ריכרה הז 3)ככ
 רשיה ךרדב םתונטקמ ■יינב תא ךירדה) !)ה)א רשא בא) רעשכ דסחה שריפש וסכ !הואמטיו ה׳ערה
 "רמוש)ו)דגישכסהי3ע/וחוקפויניע'ויה)והכו3שכיא3 )כ׳טיהשאה סעהחיש הברת 3אי ולסוא ס״זשהשחקר
 סנפ ןועכ ו)שכי )ב) ה3ימה ימי הנומשב םרמש רשאכ ומצע) ה׳ער סרוג השאהסע החיש הכרמ סראש ן סז

 ,לרעכ םיסכז ןיבק ןיאכ םיתיחשמ סינב םיבר ןה רשא )יזש ׳בהיג שר!י ופוסו ואמט)הער ארקנה ציי)י)ה ךשומש )׳רב
 • .-סימכ) דע תונווע י)ידגה )'זש׳אניה םגפ )דונ ןיכה ןיא החיש יטר ארקנ המ ןיכעבז ט קבדנה אוהה ערה )כע3

 די'רחא)כ םעידוה)ז) היהש םהיבא ראוצב יולת רלזקהיז *))גהיסוייסר ),ז ןיבזרעד ישימחב וריסחה השאה סכ
 תשרכ עמטה)?אבי םרט סבש דמוחו םירכר 3ש ןשנוע ךלנ ךרד הזיאכ )"ח הירורב) החכשא אחראכ )דא הוה
 'ה יכירכ שדק ערז וירחא וינכ ירבא ןכבו הפילקה הכחמ סכרת לא םימכח ורסא ךכ הטוש ילילג הי)הרסא דול)
 רשאי אטח םעט ומעטיאלש ןפואכ השאדיסןאישהל קדיןאכסז כ׳עדילל וזיאב ימ׳ל ךל היה השאה םע החיש
 טפוש סיהלא יכ קפס ןיא הז קנעב ויכבלפ חיגשמ יניכיא םימיה רתיכ רשפאה לכ השאב רונדה טעמל םיה\י אריה *
 םינכ לע תטא ותמויו תטאה לע סינכ ה תונוע דקיפו הרנ !תשאכ טרפכו םיבבושה תבושת ימי ךכמכרחויבז
 ן ינעב םינכ לע תטא ןיע לכ ישפנ םחנה הנאמו • ש׳תכ אשנ צישרפ הכרכ ש׳מכז רתייב רובדה הכ טעמל ךלנש

 • אישהל םמצע וענמי רשא תימהוזמ'וערה וכלו םהיאושינ לוכי ברקת אל התאתיס תינב השח לא י למזא אוה ירה

 י סהיבורח! סהיתמא ןוציח אלא םנוצרו סנפחק אל הבא * 'וכז ביקתאלל׳ת םילטב םירבד המע רבדיו הנקכייי
 י .הכס !אצמיש דע ןאישהל םיצזר ןניאו םהל ןיפיפכ םהש רהזהל ךירצ ןכ המע ריבדה תסרהלמ רהזיל ךירצש יתבו
 | םהל שיש יפל םתסמ וחיגי רש א שיו ־ובכו רשועב הייארה םיכר םא ףא 'א הרעקב המע לכאי חלס םימכח תנקתכ

 ; . ׳אישהל ןמיקמכ ןכ השעי אלו םזימ'ולחג תייחא יא םיחא הדנ'להב םיראובמה ןיניד יטרפ ראשו ס:יע תיכה ינכ

 'ה קפח תושעל םנוצר רשא שיו • לחנה ינפל ןטקה חאה ■ זילע !תשאב רשא האמוטה ךשומ הלא לכמ 'א ירבועב יב

 י .ורמאי אלש ןיששוח 3גא יאדוכ תוצמ סייק)השא אש*) הדכ ותשאכ םימכח ורסאש המ לכי ז׳ח היערה זהקכדציו
 ; אטבי א) םילקבש לק׳יפאש רבד םהיפב םיעבותש םהילע 'זחיב צירתיתש הדכ ותשא המי ו״קמ שיא תשאכ דטא

 רבד )ע םהיאושינ בכע)סתיא תמר הלאכו םיתפשכ ריסא אהישש׳כא) דוחיב הרוסאש א׳א העיגנב רוסא
 :ןתמ!רהימ!םתקיספ ירטש ןיכעכהק חי) הדיק )בקל יא תחא הרעקב המע לוכאלו הב עוגנל

 ן סתייליש ךפהתתש סהל חנו 'הילע ההא םהל ^ םימתה שיא ןכ לע רשא הכ עגמה לכ הקני אל׳מאנכ׳עו
 םימשל םידונמ תויהל ורחב רשא םהינפ לע 'דדזבתהה תא בוהאל הרשי ךרד איה זז אה יל ורחבי

 !. םישוע סה רשאלכמימלכנ אלו העלזתו המיר !*במישסו ינפב רדח ול דחיי ?תיכב ףאו םיסנא תר-יזיבסיאמלו

 .העיגרה סש םנימימ הבברו ףלא םדצמ םיתיחשמ סינב א) זא)סאו םימיה לכ ז)רשפא סאסשדדטתה)׳זכצע

 ששא אלכ סייונפש ן סז לכ חונמ ־ל האצמו םתא תיליל ת׳תהו רימאכ הבוסמ ימילככ תזה רלסבתסעמ לטע•
 ;־ לבכ* ןיכיגג



 םדבל תחכות ב קרפ
 • ןייכז םימשב םדאל םיניממזי 'ך רעו חי״מד ל״זא לבכו

 ימ־זגהו היינמ אזהש זילע םיזירכמ אשנ א3ז הנש ׳ך רכ- ב
 שג ז-מ זבב ן־סיע יניאש די 3כש סמאי׳למגכ הזב הכרה
 קלמסמש ':יבשל שריגי םימד ךכיש ז3אכי עירמה/יא
 אשיל לרמשהל איה /יירכהמאל׳יניקמה ירקיגמי 1־רשדנ
 אגמו 3כב איגמ ל׳ז ך3 ך3 ׳פ להזזב ש׳מכ ז/יירזיבכ השח
 ימח ׳ינדל עיא יאהד אשידק אקזשיר יאהב כ'כ סישרעיאד
 יכז אל יאז •היבדיחא/יא אשידקאממשנישמחה״בק3
 אמישראהרז באי הו\י ממש:מ 'ימכ המ /יא יאה רישכ א3ד
 השרפ/יא א3 'עבש ה3 רישנד יכו יאז רישכ/יא א3 ה׳כקד
 לאע /א יאהו ביסנ/א רכ היב אמייקממ י/ימאו הינמ
 א3י ףסכה 1׳ ןפי 1׳ 'ה דבר 3א דרחה שאהו ב״עהיר תאב
 םדיק השא אשיללר/ישיז וריע ישנאבש סנהיגהגהנק3
 /יא ן קמל לטי א3ז םגכ אזה סא? אטח ידי3 אב יש
 השא זאיםה3 לרמשי ןבל 3אה והכזי םא יארה /יפב ומנע
 םדאה ךירצ הזה רחב טרפב? אטח ידי3 אכיש םדיק
 יריל אביש רשפאש רבד3כמ וימיש3ו ונכ/יאקיחדה3
 יניק/ימי זירחא זינכ ירשאז השאאשישסדיקאשחרזררה
 ליבטלס׳יבבזשה יתיכר/יייבז םימיה 3כ/יירבה/ייאןיע
 /ייניציחה האמוטמ ומצע /יאדהס3 ירכהאס׳מסיקתב
 םימיה ראשכ גייזה ןינגי3 ה3יבשב 3קמש ימ ףאי הרידאה
 ש ריא םא ש״כז ס׳יבבזשה׳כושמ ימי ברקב 3קה3 יואר ןיא
 ו1• /ייינע/ג ןיק/י מישעל שגי א3ש ריהט א3 רשא הרקת ז3
 • וילע רשא םינמיתל חכ /ימ ףיסוי יכ ז׳ח זב ימאמיט דיכ

 ירק לעבד ןיגבו מישארב /ישרפכ רהוזב י״בשרה ש׳מכז
 אכדמא3 הינימ האזיסא3 יעכ אבאהמ חחד ארטסת ימח
 ןינעב קסעה הזמ 3יע3ז ימו איירבח הזמקיא אהו הינימ
 ינבל םישועה םמא 3כ םיאב 'דייתש ןידישד אמיא המענ
 מערצ איציהלזשפנלע שיחי שפנ 3עכהךכ3י ןיירק םדא
 ׳מב 13 א״א םאז • דזמעי 3א השיח הרהמ וילעמ יז מרא.׳*ה
 השעי א״א הז ז3יפא סאל ןיבק 'ט ?י3ע 3*טה3 3דמשי האס
 ן־חריפ׳כעו מכשר ד׳פב זנבמכ רשא סידי שודיק ןזקמ
 םימכ יימ׳כרי ףשפשיש דע מ'דכ בושחי א3ז ףיכיטה םיקמ
 זניאש ׳מ שנועב םימכח זרסאו ה3פמהו הרימה דםכ3
 רתאה3יבט בייח ירק סדא האר בזה'פכ ל'ז הזכ רהזנ
 הארכוש הניע רגנמ וריבעה סי3כ ןכב ןיא ימא האור ימ

 בימכש המ 3ע רבע םימעפ ג םי ימיא האס ימ רמא ירק
 ׳צש זיכרדמ3חממ בז השענ איהש רבג סע ש3ש סדרפכ

 רזח םא ה3י3סרקמ3 שא 3׳מהמ בז היהי יכ שא שא
 םזי דע זמקזייב איה ירה א3 סח!ימיא ןיאפרמ׳כושמ׳שעז

 '.רהזיש ךירצי] לכ״עוכיזב זמאתיטהיהמ מאזו'אנש;יממ
 ןזע3שףידע יפט סירק׳ימב׳יהיש דזע 3כן'נינחה ינח 3כב
 אוה המצע הרמ המיאב םירק זיהיש ךירצ ערזה מ3ק3ק
 ונכראה הליבטה ׳לעמנו ימנע דרקי הריבעב ימנפ סמח
 שא 3כ מייה3 /יירב /יא יניקממ דוע • ש׳ע /יכש קרפב

 ריהז

 זק אזג׳נרל םי-חאמה
 /יאםיארקנש ןילפמה סגי ט״ימזאי מכש תאב ריהז

 /לזאי'מכש מא3 מחב מיא י׳בשרה םשיקה םיקת לככו
 אוהש מבשמרימשב רהזה3ךירצ ימייבי ןי3יפמ׳ט'י
 /יירכ מא3 הכרה 'דכדכ המיר אוהש הז ןוגכל א3פנ ןיקמ
 אזר נהאאדזשדק3 מבשהסיי מא רוכו רהוזכ ש׳תכז
 הנשה מימבש ראשב רשאי ךראב ש׳ע 'יכי אשידק .חירבר
 'זחפ3 מויז יפ הקזמכ החזש סחכדכסב טושל 3ע 3גר ז3
 /יירבד אזרכסישענז םירכזנה סיבב ישה מב ישמ יתיב
 ךפה ה מילכ 33חי א3נ רשפאה 3כ זליבר שדקי אשידק
 עבקי ה1ן 'ימכש ברקב זדומי3 רקיעו ו״ח ימבושמ השעמ
 םישודיח שדה3 לד/יסי'ס דוסכ אב סאו סינזקמה רדכב
 סינזקמכ ש׳מכ מכש גנע מ?צמ םייקל ןכי * סכ ומאירקב

 ןדפמ קיפנד קידצ יהאד גנע היב 'מייק3 ךחצי ר׳כ ןיקמ
 האממ אמנטש אד מיקשה3 ימאדאמלע הניב יהאד
 זה ןזנאדקנש ק״מליואו ה* ןמ ןייפנר '1 ?היא ארהכז

 לעו ה והיא־נ אמנג ת״נימ האקשא3 קחצל יסמ? ןריפס
 :ימשאב קכדוומאמאזייבאמאשיאיזזעיןכ

 לשאכ מירכה מ־א ינוקמ ךינפ3 ימגצה ץד^|ך
 מיניתג סה ולא לכ ?בא םירעכ המככ אב
 ןקמל ןכ סג ךילכ לבא קידצ מדמ3 /)?עגונה מייטיפ
 וכראיכס הזי ינפמ המיק י׳עיש 3כ3 /יודמה 'יחכ 3כ
 במכזהמ1קריפיש3ככעגזנמירבה םנפש׳פה שארכ
 ןקמ3האמחמכ גהנישהש!דקה רפשב ח׳ר לעב דיסחה
 היהי הנזשארה דגנכ ?ינפ? ןמחר מ>יהל מינ״לפה מי־למ
 /ידמ דגנב בז שמ לעבו ?ימיבשזימ רהטיו בה דגנכ (לבח

 חצי מא שבוכה רזבג׳דהמ־למ דגנכ םידסח למונ׳גה
 דגנכ מ:ילמשא סדקלז המשל הרומ לעב׳הה מימ רגנכ
 'זיהו׳זה מדמ דנמ הרזמה ידמיל ידי קיזחמ היהי 'ו מ־לי
 /ייציצ יוסיככ ןיטי 'טה /ידמ רגנכ וניקמכ מירבה רמש
 םיטרפ המכ דועו ׳יה /ייחה דגנכ ורזעישכייניקמכ
 הז םאטחב סאכזמה מינקלעה מ דמ ן קמל סיעגזכה
 ־ ־י ־ר • ׳ . ל/לעג רבד

 הקספה לש ףוגיסה !םייקל לכיישימ
 'ימלועה לכ ןקממ׳מא׳ישעכ יכ לחגה
 /ידמל׳כזזז׳רטגה? ןירה מיחכ לכ וילעמ קלסמ׳ םינוילעה

 ךרבמי לא אריה שא לכו הניכש קלע הרשמש יוארו קחצה
 םישנאל אלא ?ללה סיריעישה לכ ירמאנ אל רמאל טבלכ
 לעו היחמה לע קזסע׳דשאל אל םימיה לכ 'ה לא ם־שגנה
 אל.רשא סיללעמל ןכ רחא םדאל איבהל הלולעה הלכלכה
 זמצע ףגסל ענב המוהרפרברלובזכלו רקשלסיביט
 *עשפ ימאסח לע׳יסזהל ב״חאי הזה לחנה ףיעסכ המע

 םירוממו םימנ ונא סירזפכה סויכ סג יכ םהיפ יצפ והימו
 ומב אלממ שא שיא ובש איק לע בש בלככ םימיה רמטו
 תחמה יכז• עשפ רבד לככ ךלכלמהל םישיעהמה רשא
 !עכנ 'יגוסה הלא הנה • הלילח ומע/א 'ה רפכי אל !ז

 מידממ



 רחבדשת ודשעס ריתסהל כ קרפ •
 ונמיא ישא ךרבתי סוט תלמ !ליכמ אלו םוקמה תורמ ג
 וינפל יופצו יולג יכ ףאו סש איה רשאכ אלא םדאה תא (י

 ששח 0* *כ םהמ תצק ורמא ישאו •אסחל ףיסוי כח*חב
 לש החכ לודג סאש םהיפ זצפ לכה הז לע סג יברג הנככ
 'רקמ חמלז׳מזח ׳חכש׳מכ םלועל האופר איכהל הבישת
 ׳ניאילבל מצע׳יכשל החכ תת ליעיתש ש׳כ תכושמ ערא
 הבושת ילעבמ העכ 'ואזרה וניניע בי'שעמי*עי לכ הל
 1׳ל חבש ׳יקזזין/יאירכ םהו סיכי יפוניסב מצע׳יפגסמה
 לכ בורמו גנעתהמ׳ףיזחו׳יאירב׳דא יגב המכ ברדאו׳ תי
 המככ ׳ילגרזנה ילעבמ המגז*זת׳מיו׳ואתפ ולחו׳הימי לכ
 יהלא רזעכ םיקזחו םיאירב המ ה!.עבטה ןמ ן׳וח םירבד

 הלחצו וחכ שתש ימ הארת האר םא םלואו :ךרבתי וריב םא ♦כ תיאירכהו ילוחה ןיאו סליילע
 ןיא 1 ןעת לא • הלא לנמ א ות׳סעב
 הונמ ימיש יכו״ח הבושתה השעמ תוצמכ ינדה תולתל
 לע רבדה תילתל וגל שי אלא • יאדטעררכדעדיאל,
 אל דשא תוינעמ תחאב חיכ ץרשו לבוט היה ילוא ימנע
 ןיא וא יכ • אצזטו !תידיסח םסרפלו ראפתהל תיביט
 טלמנ וניא יאדוב זאו ךדבתי וינפל הכושח איהה הבושתו*
 יברקב יהלא ןיא יכ לע אלהביתכדכסלועהיעגכמ
 יכ הנישתה רעשב דיסחה ש׳ויכי הלאה תוערה ינואצמ
 איה הלאכ סישקסיפיגיסב מ5עףגסמס־זאה תייב הנה
 רסחנו קספנ יכ עבטה יע לע ומצע גהונ יתויהמ קלתסמ

 ראפתהל זא ונוקתב יברה השעי אל סאו •ישישה תיחל
 וניא בסהו עבטה תחת יאשי אוה זא זתיד׳כחםכרכלי

 *׳ו״ח הלחיו ול קיזי הזלו ןאכמו ןאכמ סרק אצמנו ועייס■
 גקתכ׳ישענ התויהכ המצע תוצמכ ינמ יכ תמאכ עד ןא

 'ינפ םוש יתלכ ז״התי הטולחו הרומג הטדחכ׳הלא כ!של
 ומכוסי ?הגצטי׳הב הסוחהו• ןוא לכקידצל הנאי אל

 זתיסעכ ויפוי הח<יבוט המיוניעקשיאכ והנרצי יהנניכי
 םמצע םימסרפמהש רשפאה לכ בי רתסהב הלא לכ
 והירככי אל סא רשפא ♦א תאזכ האלפנ הכ ושת השעמכ
 'אכההז דובכה יפל חמשיו ליגי םאו םדא ינב זהוראכד
 ה׳ע תנוי וניבר בתכי וישעממ (יכנמ יישעמ לע לכקיש

 ךוחכשיש׳וקמכ׳ומעת לחי תישעש יבר םישמ .ראבתת לא
 רעטצהו גאד ךיחבשש םדא יגב תעמש םאו ךכל הבגי ןכ
 יניינע לכ רתסהו אכל רימעל ךקלח ן ירכז:ת יכ רבדב

 םיגעולה געלמ לצנתי ךרכש לפכוי וא יכ םדא ינכמ דובע
 ותקדצ הלגתה יכ תיייכה תעד בנזב ךניאש עדיי מכ1
 ןיב ט חוטבלו שארל תייהלז םירעשב וללהל ותנווכ
 ה׳ח)םהק וצפח אוצמל לבויש ידכ חס יעזתי םיליסכה
 חמאראה ריאיב ב׳מק 'יסאיח ט׳קלהתבושתכ קיע
 םייהד ׳בעתמ איהש םיברל הנעתמה זמצע׳זארהל יסאי
 ושפנ ןוקתל םא יכ הבושת ינפמ הנעתמ וניאשכ אקווד
 שיאי ינע בושל ימימ ודמליש ילכ ׳יש הבי&תללבא

 ךיצצ יניניאיכ ימאל (בוטב דמ1פ ז האדי *1׳ םימתה
 דיסח/ימת ק׳יג אוה סא ףא יכ הזה לחנה ףלניסה סרפל
 'בושת ילעב לש ןברלש רועיש יצחל עיגי אל וישעמ לככ
 חיכש אל תאז לבכו ט אנמנ רבד ץמש קר רסא ה׳עהד
 םנו • ודיגה םימכח רשאכ םיאלפומ סיפוגיזגב תסדהמ
 וילע דשה !תכש לעלארשייכרצוח׳תלשןיחבמהיהס
 ידומעמ המכי ןמסמ שחכ יישבו םוצמ 1לשכ יכרכ בותכה
 ףאד לק רבד לעתזיפעתה שעמ םהיניש ורחשוהש סל׳ע
 ימא יכ אייח ׳רד השעמכ םת ישפנב ונכתכנש םהמ המכ
 בותכה לבכ התימ תיאב תמש דע ןישודק יהליסב רכזנה
 וניבר ׳איב רשא לוגלגה דסב לכתסישכ ןכמ לבז הלעמל
 ימגפ לכב טל לא ,תתל ודשכ דעש רמסת ה״הלז סורקה
 *לזא תז לוגלגב התע םב םגפ אל םא ףא רסאתמזעה
 רשא ׳ימסכהז יחא לוגלגב עשפ יכד לב לע המשא הביה
 לע הז םישנוע םילבוסש המ םהל יר אל ׳א סייפמ המה
 הולעהו רובינמאכל זא לגלגתהלזרוזחל םיכירצ אלא הז
 ונקותיו ומלש" אל םהל ךירמ לכ 'הצעכ 1נקת םא ףא יכ

 * !שדשבשסתיא םגפןקותייע
 תישעל םימתב םיכלוהל בוט גהנמ ןכ לע
 ןמי לכל םייודיוהו םיפיגסה יטפשמ לכב
 אלש סיייכי םהיאור לכי םמצעב וריכהש ףא תאטח לכלו

 *,ינע ינזקתרישלשיו !שלש םשיו ונש רבד ץמש סהכ אצמצ
 םהיכרדמ בשל םתא ׳ידהיתמ ץראה ימעמ םיכרו תטועה

 המ בהלש הלענ םיזראב סא ימאל ויק םתאשכ סינמה
 הימכח ׳וקחצ םישנא !ל הככש םעה ירשאו ריק יכיזא ושע♦
 ׳קלמ בוט המ־הדסיה ךרדב ׳ה תלחכ תא ךירדהל םיעודיו
 ׳א שיא לארשי ינכ תדע לכ תיללכ יכ םלרוג םיער המו
 םירכיאה לבשסינניקמ וירכיא תצקש שיאבש יקכז וארקנ
 עזרת אצמ תע דע !םקשי אלו םירוכשה תרצב םהל רצי

 םחשכ יתלכ תויהכ ןכ ימכ המה דחא ףיג יכ םתלחהל
 רדסלו ץקתלי םכירדהל םירשכה לכ וגאדיש ץרצ רודב
 סא ט ססילעפמ עח ןקתל םהיתונוע ימנפ ינזקת םהל
 ןיאפ המ ןוילעה שלזשבםיקבד םה הבושתב סיבש םליכ
 םהיניכוסשרישקכסכננ ןזעה תאמיט זא סתזיעהכ ןכ
 םכיניב סילחכמ ויה םכיתונוע ם׳מכ םר□ יח םיקסיפז
 םרח ישנאל רדה חיסח בישהב ןבא דחאסע םניא זאו'וכז
 אוה בשחנו ומוקמ .לא תיק׳בדה בישי זא 'ה לא בושל
 דימ לבה םלא לב לע ט •םיתמ םירגפל תיחמ ריז ח&פ
 לכ ןיקתל הלחג הקספהה רדכ רדסל ליכשה ילע ׳ה

 -תיבבלה תדמח רפסב יתראיב רשאכ תוניועה ימגפ
 'ת יל ןתנרשא׳חליהזייככאישפנל ׳וכה׳;יתמחנ תאז יהעיז
 יסרפל ס יכד הנמה םיניד תצק הפ ךל ר$060
 *םעתה תלבק קנעל הנה תיקספהה
 למכ רסאכו םזי ס1י ילכקל אוה הכ ילשכ• אל רשיה ךרדה

 וקכ רחא םויו הליל דוע זילעלבקי השודקכ ן ישא ר םוי
 סל וקה • . .



 חק חלמגה הקספהב תרעתה תלבק ב קרפ
 מ רחאי ה♦ םימ" ׳מה 'נע/יהל;סיצל ףידע יפס זני^עד דימת ריסש סיפיצרסימי ׳ז תישעל לבקי אל לגא סרזקה

 סויזסוילכבם׳גזא םימי׳בב תחא תככ לגה םוצלמ סראה השעי םאו ותרטעמ ולטבל !תלכי לכב ?רצי זילע
 ימ ןכא'ה לא רימת ויניעו זבל ענכנ אה* הנועה א !השכ סע בקעי השעמכ הבקעב ורצי סגיךלד ענצהב זירבד
 חזמ אמלע "לס גהנמ זא רדנ תליתב תינע/יהל זיל עס ךמס הימזא ןב ךינמיסו ידימ ותכ־מ /יא חקיל לבוי וסע
 םלגש סיבכישה 3ש םזי ׳ת קנעב וירפכ ז הזב הז אני אלש • םזי םזי ירדכ ימלשל דעל
 /יינפל זיקתה רקיעו תייכה /ייא םגפל ׳ינוקתה רפס ימי סלדגה עמשי /יכס יאצ ימכ הלדכה ןי^מ^ן
 םיטפשמ דע /יימשמ ילא תיישרפ /יאירק ןמי ןסתג שפנ לידבהל לכי ולנא׳ירתאןיא סאו םירחאמ י *

 י■ .םידוחייה יעשכ ביה ש״מכ ש׳מכ /ייברע תלפת רחא םזי רז עבמ /יבשב הענצב
 הכלה ודמאש ףאש שדחה /ירמסמב ינב/יכ ^33^ זירזעס לש /ייזכ ן ינעל ה״הו ט׳נק ןמיס ןשדה תמייתב
 דע הנע/ייש רתיל ונייה סילשמיהנע/ימ וגהנמ היה ל״ז קחצי דח ר׳רהמש יתענמ ינא ה׳א) •)׳ד
 זניא ביש /יבש םיח/יל סנכנש לכ לבא המחה תעיקס ?ילע לבקמ היה ןכ רתאז ;יבש יאצומכ ׳ד הדיעס/יושעל
 סמהל אלש ורהזי זלא /יוינע/י׳ינע/ימהי /יזנע/יהל יאשר ימא /יחא םעפש ליז ־לתא בר סשב י/יעמס ןכז/יינע/יה
 ספסמיזאט עיגה הפ דע הנה *םינועמ םהשכ /יבשכ ישא םגפה ןזקת םלשנ /יבשכ'ג םזי םזיה םיקיספתל
 יסקעב י/יאצי רשאמ סקל אזהי סיכבישה ימיל ןינזקתה, 'יכלהב רזעה ב/יכ ןכי ('ד הרועפ םתישע אלש ס/ימנפ
 /יא תטזל ינפל רשא הכאלמה לגרל שפנ יחזנ םינושארה ךישחהל ךירנס ן ינכ סונא אזהש דל ןינעל גימ 'יס תבש
 " וינפיא לע רטד רבד רבנ םע רב ינענמ אל םיברה /יבש ׳אנזמ לש ללעתהל לטיס היצמ יברל םוחתה לע
 שפנ לעב םא ליחה רזכג ךמע 'ה םיענ ארוק יתא ה/יאז לע ךרבי אל אל לכא דימ לירכהלז הלעמל התנמה גלפמ
 רפשב ךינפל יתייק ישא תאמ ט/י אלו חכשת לא התא יפלש ףאש רזע תערל התא ךיינו סמככה תאצ דע רנה
 ישא ךסמה ןבל לג מ לבז וז הנישמ יחא ןקה םיניקתה םע םיפוצר תינעתש. ב״סקת ןמיס ס״סינלה לעכ ירבד
 סייקלז לשאל לרעה ךבבל רוגם ערקזהפילקח ךילע ־קנ אלא ונינע ללפתהל ךירצ יניא? ןורא רסא סייכ אוה הלילה
 ;תבותכ ן׳יקת אלז ליכת אל לוכסת ליעי תאש לבות שאכ 'א הלבק יילע לסקש ימל אקידינ״ה ןורחאה סיי תחנמכ
 הימעפ למכ חכשת לאו הפס רתא הנש הכוסתב דמתהו יפל לכא ךורא דחא םזיכ יבישח סה 'א רדנש קיכש םלכל
 ןענכהכו׳יביתכי םיריפס ךישעמ לכ יכ ךארס תא תצאינ םיי םוי סתיא לבקל םיפזמ תיינעמ לככ סכנהש ש״מ
 ךדיבו ךמצע תחתיה רשא המשא ן זע רפכת ךשפנ םיצב תינעת יאשכש ףא1 סיי לכב ט ינע רמול.לכיש חומ ע׳כ
 תלמח אל תסרה רשא תיגגלו בושל לכל קזחלו לדגל זתיא רמאי סאש אמעט םייה החנמב קר יתיא סירמיא ןיא
 סנ ךאו הלא םימיכ סב ךידי הנקזחת רשא םיניקתה חככז ןיקפ אצמנו סומלוב ונזחאי אמש שת׳מל אכיא תייחשב
 ךיתילפתכ םידוזס ןתובשחמריהל הכזת 'נשה ימי ךיתב ימימל יצמ סוד הליל םיפוצר ת-זנעתב ןכא • !תלפתב
 לעש ךל ךל רהזזב ורחא ןכי ךניק סע קבד 'ויהלוןרוחילכז הניעמ איה רבכו ליחוה רחשמ אלד ויתולפת לכב ונינע
 אלכו ל? םכיהלא׳הב םיקנדח ס/יאו רמאנ תירכה/ידמ הזז הו קנעל בשחנ רחא סייכ לכה> םימדוקה םימימ
 אד הולא הזחא ירשכמי ביתכ אד לעו תא יאהב אילת ןויכ ןירה יפלש ףא סיבבישה ימי תינעת קנעל* ־ טושפ
 ןיאבז ריעו שממ תא יאהמ שממ ירשכמאלכראתזמילש שימ 'פלסוקמ;לכמ סלזכל יגס רחא הלבק םיפוצר םהש
 ןיד אמלעב ןמיא ן׳אכז הביקב היב ןדיחאר לארשי ן יניא תינע/יהל גהונ סא ןבש לכו םח סוי םלבקל רשיהו בזסק
 םכיהלא ׳הכ םיקבדה םתאו ביתכ זהיילע יתאד אמלעכז ךירצש םיפיצר הניאש ןייכד הלעמל ונבתכש ךרדכ 'הי כ
 ותירב ירמושמ תייהל ונכזי'ה;לכע סחה םכלוכ םייח םיי׳מה הלא תונעתהל גהנ רשאו דחאו רחא לכל הלבק

 • הלס ןמא ייתחעז 'ונעתהלהתע חלע השק סאו • הלבק םיכירצ ןיא דדית
 ־ ־ _ _ _ הליל םימי השלש תונעתהל הצחו וגהנמכ סיפונר

 רתיכ■ לסאלי חדנידי תאצל םיעבראל םיבשחנש ס1יו
 ערנ אלד סח 'מה תיגעתהל ךירבז יאשר וניא סדייה

 טבשכ ז־ט ישילש קרפ םוי יליפא ד״מל וליפאו ער יפו הולסיאד הזסזירמזאמ
 י םזימה שיכו ורדנ ס״קלדידנש הדזמ אכהערופז הזל הז

 זב ןיא םיבבושה יתימ איה יכ ףא טבשכ ו״ס בהנש ימש רהכ השמ תיילע יבול םינעתמש כ'הח רפלש
 ןיקתבז ןליאה וריפל תנשה שאר אוה יכ תינעת אלי םיפוצל םימי ׳ גכ !א ׳בב םימולשת םהל ןיאש םתושעל
 ק ידנ ן >קת השעכ זב תיייכה לע סחה השעי רשא השעמה בייח/ינש יחב אלא יללה סירנעישה לכ לז יל׳אה וניכי רמא
 האתילת אמויכ תישארב רהוזב רכזנה רסב סימליעה יח רעצ יאהןניישמזארעטצהל ידכ הבושת חכמ םוי ה םונל
 םיה\!רתאיו ביתכד קידצ יאהד אליתמ ןיב יא אערא 'רכע יעל הזכ ףא/ •31 בלה רביד הזב אצויכ לעו רעצ יאהל

 אשדת זכיתעד



 טבשב ןיט ג קרפ
 *ייאד ערז ביט .תעדה ץע אד ירפ ץע "זגי ץראה אשרת

 • ׳יכז אמלעד רוסי קידצ אד ירפ השזע ן ירפו ןיכיא ריבע
 םייה םצעכ תוריפכ תטרהל םימתכ םיכלוהל ביט גהנמו
 יתנהנה רשאכ ןהי3ע תוחבשתו תוריש ידכד רמי3ו הזה
 הה'3ו ברה יכתכ ירבדב יכ ס עי • ידמע רשא 'ירבחה 3כ3
 ה3ננב אוה א3פנ ןיקת יתעד3 מ'ח הז גהנמ אצמנ א3

 ועמשי 3ז ןיסחוי 'י פ יק3שוריב אבוה הנה יכ'תסנכו
 3ע ןסשחן ןיד תת3 םדא דיתע ןטיא ר׳ח וחמשיו סיונע

 יטירפ הצמצח הוה רזע3א יבר 3בא א3 ז םידגמ ינימ הארש
 םשכש רבדה םעטו • כ'ע.שדח ילימ לכמ ןיהב לכימל
 י*עשינפמ ןלוג ארקנ הכרב אלבז״העהןמ הנהנהש
 רשהו ת׳כרכה חכ י׳ע ןזי3עעפש ןישמה3 םרוג הכרבה
 3דג3 ירכ הז עפשמ א3מתמ אוה ירפה יתיא 3ע הנוממה
 הירבה 3בא יכ יוה ן3זג ברכ א3ב׳נהנה ןכ3זתינש ירפה
 ,3ועה ןמ איהה חכ ענמי ה3יכז הכ הרוש היה תוינחורהש

 3ע הנזממה חכהז ה3עמ3מ הכרכ ךישמה313 יואר היהו

 ן3זנ ארקנ ןכ3ו ודיב היהש עפשה ותיאמ קירי3טכ הז
 הכרבה /ינזזככ 3כואה יכ ימאו ויבא 3זוג 13יאכ רמא סגו
 םיעגונה עוצוצנהו ותמשנ ינוצינ ןקתמ ןינהנה תכרב 30
 םעטכ ז*יפמ !ע3כ תא יתאצוהו דסב ומא׳ ויבא תמשנב
 3זזג >3יאכ אוה הכרב א3ב הנהנ סאו זנאיקיוע3ב3יח

 'יחשמ שיא3 רבח אוהו 'תמשנל טיישה ׳זצוצינמימאז ויכא
 א3ז ׳טלזקלז .׳וצוצנ 311 ג3 'יחשמה תניט 3בש יפל
 ודכל םחלה 3ע א3 יכ דוס יהו רשא'שודקה לא ריזחהל
 הכרכה דוס איהש 'יכו '? יפ אנימ לכ לע יכ םר אה היחי

 כ'ל ׳טיעלב'ה יפ י״ע׳ררבנו 'שחקהל ׳אמוטהמ 'איצימה
 'שב מב׳יימאנה סיהלא םימעפ כ״ל׳מועל התה רשא 'יניש

 קלחב הדועסה ןוקתב הכוראב ונראיבש ומכ'ישארב
 • ש״ע םדוקה

 ינימ האורש ימל ןנשי המה סג ול לה 0*2^11? 1
 אלו ול ערו קמטצתי םידגמו תיריפ
 'גזממה חכה רשא םהילע ןריב אלו זילעבמ כ1ט ענמי לכא
 הכרבה ידי לע אבה ןוילע עפשמ חצמ קרי לטב ןהילע
 איצוה אל ןהמ לכא אלי ליאוה יכ זמ-יי ויבא לחג סג ףאו
 הזה א׳ר הז םעשמ ןכ לעו רומאכ םתמשנל יכייסד תיצצינ
 'וברהל תושידח 'חיפ ינימ לכ ןוהב לכימל יטירפכ םצמצמ
 • הוצמה ץימחהל אלשיז דימי *ןכת ןיקתה תושעלו תטרב

 לכ לוכאל הזה מויה םצעב ונל התיאי הזה רבדה ןיקתל
 היצמ הביבח יכ זז הנווככ ןהילע ךרבלו תוריפ ינימו
 הדואי׳ר רתא ל'ז ו׳ט ןד תימש תשרפ רהוזבו • התעשכ
 דבע אעיקרד אניוגכ סיהלאה השע הז תמועל הז סג ד׳מ
 ימח הוהדכד אליעלד המלאזיתי והלטי אעראכ ה׳בק

 יכב הזה חרפד אפוע דיבעתא היכיאר אנליא דח אכא יכר
 יסיי ר׳אד׳זכו ןאזימר יאתל אשנ ינכ ןיעדי ווה יא רתאי
 לקד אבנרחקגכ אתמכזי!ןיהנימיזח/יאדןזגיא {ינליא

 אקיתככ

 ן יניא לב טיכרתא אכיתר־יתב זהלסןיל המידכי אקיתספ
 ןוכיא ארח אזר םיחופתמ יכ ןיכרכר ןוניאי ןיריפ ןירבעד

 'תיאמ אכזזאמ רכ ירטזז ןזניאמ דח לבד ׳טו ןיליבשת רב

 ןיכרבר ןזהילע ינמתאד אעראד ןיכשע לכ חיליתא ארח
 אנזוגכ יחזחלכ אזר דחו דח לכ איגלשב ן יפיקת

 • ׳טו אליעלד

 םש תי ארובהש בג לע ףא יכ ןנטתת םשמ 0^0
 וילע הנ!ממ ךאלמ דחא לכ לעי ץראכ חטשמ
 תינוילעה תחתכ זחאנ׳אז׳אלכלש רקיעה םיקמ לכמ
 וי״ת ל׳א יתדרי זוגא תניג לא ד׳מ ל׳ז רהוזב סשש׳מבז

 איה אד זוגא אתניכש איה אדו ןדעמאקפנאתנג יאה
 ןישרפתתי ןירהנד ןישיר עברא ןזניאר אשידקאכיתד
 בשע לככ יכחקנזנקמ רשא׳וכואזזגא יאהב אתנגמ
 ה׳הלז ו׳חרהתז •הלעמל ולש שרישכ ורבחמ רתימ היהי
 הרשע האירבה םלועכו ןליאה תחיפ ינימ'ל שיש ראיב

 האמוטהןמ׳יקיזיר םהש ינפמ!הלש תחיפס 'י 'מיעל ןהמ
 קלכאנז ץיחב אלו םינפב אל 'ילק םהל ןיא ;יולינאל בורקו

 ס׳יכימיל סיגחתא םיחופת םינאת םיבנע ןה ולאי-ןהש ימכ
 'חיפ ינ-מ הרשעו ן יבורח שא׳ברזס םיתית סזשובח םיסגא

 קב סינונב סהש הריציל ס*י דיס ןהו הריציה םלועה םה
 האמוטל תיכויק ןניאש הישעה םלוע ןיבי האירבה םלוע
 ןכלו •'אירבה םלוע ומכ םיקוחר אלו הישעה םלוע ומכ

 םיכר ןניאש יפל לכאנ וניא ירפה ךותכ ערזה יניערג
 'ירמת סיתז ןה ילאו • האירבר תחיפה ךיתכש םיניערגכ
 'ס׳ישימשמשאל׳יאוגריז ש״זקשירפ שא״פייאכוש 'וינוג־עג

 'לועב שי 'חיפ ינימ׳י דועו שאלז׳פשינ ש״ינאאקא ש״אדניג

 ץוחבש המ קרזנו 'ינפבש המ לכאנ ןכלו ס׳י תתועל׳יסעה
 ידכ תחומתה םלוע ןיכו זעב הציחמ איה ירפה תפילקש
 שפנב הקובד הפילקהו ערה רציה םיזז האמוט לבקי אלש
 ארקנה םיוול סינימרע םידקש םיזוגא סינימר ןה ולאו
 ןיסחע זעלב שאטיןיבלא ארקנה םינולא שא׳נא יבלא

 םהמ ררבתנ האירכד תחיפ ינימ רשעה. הנהו • ז'דיאמ שיק״יתפפ ש״ינוינפ
 אוהקרכ ןליאו בזט ןלס וראשנו לספה לכ
 'ןריפ ינ׳מ׳י דגנכו הפילק אוה לכהש ער לכה אזהש ןעהל
 ןיערגה אוהש םינפבמ 'פילקהיו רבלמ תומהש הריציד
 איה לפנש השודקה ץיצנשכ הפילקכ הז דגנב סכיתבש

 הברקב רואה יתוא לכ לובסל הפילקה הלכי אלו לחג
 ףיקמ השודקה תישענו השחקה־קת הפילקה הסנכנ
 ואגלמ א1ה תימהש הישעד תחיפ ינימ׳י דגנכו הילא
 ת׳חקולשכ הפילקב ןדגנכ ץיחכמ !ילע תפפיח'פילקהו
 !ילע תפפוח איהו הילא תזיחל הכיתכ השודקה ץוצינ

 ימשג רבר ןיא יכ דמלי אצ • כ'ע חומה לא׳פילקכ ץוחבמ
 רמיש הובג לעמ *ובג יכ הלעתל יתמגח ןיאש הטמל הפ
 המה סיניתחתה תימליעכ המה רשאו םהילע םיהובגו

 לנ



 טק תוריפה חיליכא םדיק הילפהו דוסי׳ד האירק נ !רדפ
 האר טאו .לצ היה אל לצמ היה א)סא ס םינוילעה 35
 ז־סר המכחב רשא בהזה ןישל רוס חיש םעמ האד סב
 תיריעל !יחא אלז ן *ליא ה תחיפל הפשה שאר רחאל

 זמנו ייחד אנליא אשידק אנליאל התכחב יזמר תונליאה
 אבש ימכ י׳הפזדהאי ׳יגב ןליא ןכש "'ראה ירוג וראיבש'
 אוהה .תלת ירחא ,תשרפ רהוזה רמאמ רואיבכ סבתכמכ
 סייה ןוניאכ יזשריש עטמ אכליא 'וכז אפיקתי אנ ר אנליא
 כ״י 'יג ואולמכ ןליא י״ראה שחקה וניכי יבתככ ןכו ש״ע
 ב״יטללטש ייחראנליא ת׳תה לע זהרתיייוה יפוריצ

 ילוכו ןיתזחת רסירת חלשב תשרפב ש״מכ ה״יזה יפוריצ
 ואביו רמאמכ סש דוע ןכו אבר אשידק אנליאכוקילס

 • ׳זכו ןימיחת ב״יב אשידק אנליא ףקתתאי 'טו המילא *
 תיריפל הנשה שאר םזיהש ומכ יכ
 והל ןניכשחד תירשגדנה ןינ על ןליאה י
 הלעו הנש ימשג בור חריו ל׳אוהד טבשב ו*טמ תנש
 זתמנוד ןכ התעמ םיטנוח ת ייפ !אצמנו ת׳נליאכ ףרשה
 תא עיפשהל ןוילניה ןליאה תייפל הנשה שאר הלעתל
 לשלתשי סהת רשא 'יתלזעה הה סה זית׳ריפל שורקה ועפס

 • םרטשמ לעותמליאב השמל תפ דריו י
 הזה ן !קתה תלוגס חפב והננוכ ונידי 1/231
 'וכרכה חכב הזה םייה םצעכ השענה
 םתמוקב אנדרזעתת ןשרושדוםתונהםהילאה1לירשאו'
 זלהןזקתה רפסכ יכ איה סג ףסונו • הלעתל ,נויכצו

 הנמאנ אל רשא תירכה םגפ תא ןיק/יל לכזיילתיזעמ
 אפרי יתכמ ןדימ ירע ןיעל ןיקתה יתמגמ היהו יתייככ
 םהה סיתיה תלוגס ףירצב ירפ הסיע קידנה סנפכ
 קרפכ ראכתנש ומכ תירכ ה םגפ ן זקתל םישענו 'ירכז נה
 ןיקתל ןריתורפ תליכאב ןיטל דקזא היה ל׳ז ירומו • 'א
 ימי לכ יכ ףא יכ ןליאה תיייפכ אטח רשא ר״הדא אשח
 תז התעשכ הזצמ הניכח ת׳מהז ןוקתל יניתינזט לכ הנס
 ונעדוה רבכ תויהל רשאו• ןליאה תיריעל שאדו הלחת םויה
 תחת חכ ירועמ /יויתל ליבדה חכב שי יכ תימיקמ המככ
 עיפשהל דאמ לחג רתי אלפימ ייאב ןריאהל תינוילעה
 םתיגהל ןוכנ כ*ע תימלועה לכב הבדנו הכרב ן וצר ׳פש
 רמזה רבסכ אכה זשר1ש דוסב ירסו חפ לכ תליכא ינפל
 לכה םדוקו הלעתל ןהישיש יריעל םהמ תצקב םיניקתכ!

 • הז רדסב וגהי
 סיתה יזקי םיהלא רתאיו תישארכ תש יפ ןד "110
 ךכ רחאי ישילש םוי רקכ יהיו ברע יהיו דע
 לע דע 'יכז םזיה ןונמ יכנא רשא הזצניה לכ בקע תשרפב
 ךלזאודע יתקחנ תשרפ ב״חאו ךל ןתנ ישא הבוטה ןדאה

 .• תויממוק םכתא
 יתחקלו םיהל׳ה רתא הכ ז״י'יס \זקוחי __ 0י^'3ס
 יתינד דע'טז ןיאה תימצמ ינא '"
 ם׳הלא׳ה םאנ דע טו ינאצל יתעשוהו ד׳ל 'יסבו יתיק ל

 ,יסכו א חכ ינששע1

 יתישעו יתרכד דע׳טו םכברקכ ןתאיזי ורתאי ז׳ל ׳יסכ1
 והלעו דע׳סו םימ הנהו תיכה חתפ לא ינבישיו זימ 'יסכו
 אלו רע סז וצראל'ה אנק״ו'ב ׳יס לאויב כ״חאז הפח/יל

 •םלועל יתע זשיכי ־' '•
 ךל היס ןמיסזת־מקז ו׳מק. נ'ע 'יס 0^^

 ביש הבמכז כ|י יסו הלהת הימח
 אי׳חר״אא״עג״ל ףד תישארב 'פ רהוזב כ״חאן .׳טז ןויצ

 תשרפ רהוזבו ־יתתא אהו דע ׳וכז קידצאד סיתההזקס
 ידע םתא רמאו רזעל א יבר חתפ א״ע ו״פ ףד סיסחק
 דיסכ ךכ רחאו הגמ רואכ םיקחצחדואזדע׳טו׳הסאנ
 בישיו • זגלאזג וניבא ׳ה הפא דע בקע תשדפ שח הכרבה
 הש׳זעה לאה אנא הטושפ זז הלפת חסינ הפסכ חיטפי
 סתיינבז םינוילעה תימלוע לינאמהי ארובהו רצ׳זיהז
 זסכחב םליכ תזיתמ ץראה לע ןתמגוד תאיב סנזיבצבו

 להאה תא יכחל השמל סיניתזית!הלעמל םינוילע תישע
 סתמיקב תחמצה המדאה ןמ םיאשדו ןינליאז דחא תמיל
 'תהכ הנמתי המכח םדא ינבל עידיהל הלעמ לס׳נזיבנבז
 ךיכאלמ תימשמב םהילע תדקפו םימלענב גישהל
 ימילעז ןחימהתלזסלחגהל׳םחששמהז׳ינזתמהסישחקה

 לכי האטת חפ ושעיו תינוילעה ןתחמ חכועפסףיסת
 ץראה עבשת ךישעמ ילפמו ונימל חפ השוע חפ ץע
 לכ שפנ סהכ תייחהצ הבישמ עסשלי הירפמ ליכאל ץראה
 ©ישידקה ךיכאלמ יפ ירפת ןהכ רשא ינחורה חכה ןמ ׳ח
 ןשבה ירפ רכס אצמנ ץירפ ונממז יחפ תא סחטמה
 הפורתל והלעו לכאמל יחפ היהו ףוגה תא ןיזלו תויחהל
 וחפכאיכי שיא םשדחל)םטינחהל ךישעת 'לזית םזיה הזו
 ןליאה תיריעל םיטונחה ימי ואלמי ןכ יכ זהניתל חפ הסיע
 הלעמל חפ השעו ןגהןיתכ רשא םייחה ץע ןוילעה
 ךר.־';!לכאנש תיריעה תליכא תלוגס חכבש א׳יא י׳מיהד
 ןז ישרש• וררועתי ן הושריש דוסב הגהנ ישאו התע ןהילע
 ןימ עפש ןהילע עיפשהל סב םייולת תמה רשא םינוילעה
 ואלקתי ןהילע םירטשמהו םיכיממה סגו הבדנו הכרב
 תישארמ םחימצהלז ׳לחגהל תינש בושל ןידה עפש זיעמ
 םטוט םייחלו הכרבלו חבזמל הנשה תחחא רעו הנשה
 ךויח יכאלמ י״ע םתחטבהש רבדה תא וכל םייקו םולשלו
 אלו המדאה חפ תא םכלת׳חשי אלו לכואב םכל יתלעגו
 ן 1עממ הפיקשה תזאכצ 'ה למא הדשכ ןפגה סכל לכשת
 הביטל תאוח הנשה תא םילע ןרבו םימשה ןמךישדק
 ךינפ תא החמשב וטדתת רעל'סרכ והתישת הכרבלו
 אבת םיילעו זחפ ןתי הדשה ץעו הלטי ץראה הנתנ)

 סיניממח׳אז ברמה׳א םיעמב׳יתיריפ ךרבתהל בוט׳כרכ
 הכרבה תא 'ח הוציסס ףוגה תואחבכ הסעי תוכרב םג
 ויז י תיריפה תליכאכ 'סרכה רדה זועו • םצועה ךפ 'ייח
 'תאינז• םימלועה ית קידצ תיכיכה ןייעמכ תורואמל
 עפש םילע עפשוי ספמו ?לש םינווגב ראפתת׳ ששתשקה
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 ז טכי^ב ויטב תתיפח תיליכא ריס נ !גרפ
 רסא סממסאו מימייעח חלסלו 1״ימ5 םימחרו ןי*י
 זנמגכו תירב יעישרמ וגייסו זנאסח רפאו ונלאט
 ותעפשה יביכר ינענמי םיזילעה יח ק״ידצ ירפב
 ןושארה ונמיאל לכה המע בוס׳ז תירוקמ לכ !תחשנו
 הנצכ 'ה ןידצ ןרבמ המא יג ותשק ןמ׳אב בשמי

 םימסא ירי 3ע זא ונידי 3ע זרופמנס 'וצוצינה לפו • והרש־עמ (יצר
 ןליאה תוריפכ אשת רשא (ישארה םדא ןועברו
 3ב המדסזיז ס׳יחה ץע ררה זועב 33כמה3 זבוסי המע
 טאיקי׳ועל׳ב 3י*ת קיספמ אצויה 3!דבה ןעש חנב עד
 'ה המא יכ חרנ זנזימ זידי א3ו ןושארה זנמיא3 3נה בזשבו
 הרהמ ןדבע דוד חמצמא ןכבו ־ 3ארשי יחדנ ץבקמ ןדב3
 ומיכלמ אשגמזודוה םוריו ךמעישיב ס!ימ שיקי חימצמ
 תחמו שזרב הלעי קצענה'תחמו •13זכיס3זעה3ב3ע
 *היזמרבי א3 םלוע ׳זא3 סש3 ׳קל היהוסדה הלעירפיסה
 ייעמ וציציו וירפ ןונבלב שערי 'ייה םארב זראב יב מ0פ
 ףנע אשנ הדשה ץעו רעיה יצע וערי זא ץראה בשעב
 'קראה ירפ לכ מישאימ תחקלו • ימויב םק רבד ירפ השעו
 ברו טיהלא תל מידוהי33תב,ה חבזמ ינפ3 סייטב איבה3
 תרפמ! הברע לגמי היבו יבדמ'ושישי 3ארשימיב3 בוס
 ןונבלה'וכב ןני• תליג ףא לגמו חרפמ "יפ מלצבחב

 רדה'ה דסב וארי המה ןורשהו למיבה רדהה3 ןתינ
 ןמיל ויהי 'וכי ןמש ןעמל השע ןמא ינימיב הרהמב וניהלא

 • ׳ופי םעונ יהיו ׳זכו
 'שעמב ור5י חלצי תאז תימע ימעה רחא בושו

 האכה תפ איבי וא לישכמ ינממ השעי חטח י • הו רדסב תזייפה טוקמ רפש
 םרפ רהוזב הגהיו הדועסה יחאל ןינסכב

 םחלמ םבלבאב היהו רמאי חמפ ב״ע זי׳פק ףר קלב
 ןיביו אנגאל הגצו ןגמב אנפקממא דע ילטו ץראה

 הלילב א׳ע ז׳מיףד סחנפ יפ רהוזב הגהי תד • קלע 'א לכ
 ♦םדא יפנא ר דע םש מ*יז טנ תימכ ןמשב
 הוהי ףהיצב קוקיז • חגל איה ןיבסמתמא קלע ךיביו

 . חסעפ ־ ■ _• *
 אבא ׳י א״ע ןיי ףד ארקד רהוזכ הגהי 0^*10 0
 אלו ירזנ דע 'טו ש׳רד היחקכימי חזה,
 ןק לכא אלש ןיבוסמה!ןמ לתא קלעןרכיז •ט המלוע
 ןרבל ידג !מזי׳#ה ראשב ושעי ןידה הז לע ןבז 'ןשארה

 •׳ןלוכב 11דחי ףיייצכ ןיוכיז
 ןפגבו א״ע ב״צק ףד בשי פ רהוזכ הגהי ?£),2
 אקדכ ןימילש ןיגדדב דע ׳טי םיגירש'ב י
 ןרבד ייזי יפשו .ןיימ ו״כק ףד אשב תשיפבז תיאי
 סט ןיי• ומשיו החלי ףוריצ ןיזכיו םיבנעב רחא
 ♦ ייה ליד ,״{יו דרי ג״ע םשב ■ומכח קל ולט

 הנאמ *

 ןומר

 חופת

 יציימל* יממ ו׳הס ומה אצמש אל
 מ בלמב איהיב הריס ליבשהל לקנ עדמ
 םגו • הינמ אירשעיב ה׳יהא יאולימ׳ג תלבקב
 הניבל הכזש השמ הז הנאמ רצונ הנאמ 'איקנ הניבה
 קרפ הגשמב הגהיו ,׳'הלהןיייצ ןיכיו היהלז ברה• שימג

 • תירשעמי ,ג
 קשזבלב רע ד״כ ןוקמ שיר סינוקמב הגהי

 ב׳ע ן״ק ףר ;סישפסזי רפרהזזבנ הגהי גורתא .•1ד,יוהןור^ןיכיו •ןיריפש
 דע 'זבו םירוכב איבהל אד גמב ארוקה

 •• • 1י'"הח ף יריצ ן ייכיי האור בלה
 ד״ע ףר תימ ירתא תשרפ רהיזב הגה•
 אהו יליכו חטמב חמפ אייח יבר א׳ע
 קחצי יבר ב׳ע ויפל ףר וניזאה תשיעבו לעמא

 ימסי ןאכו םינשישכ תלילכמאד דע• יליכו וימפ
 ד'1)' גיס ס&ל זניטייןבלטיר>סידאטעמן״סטןלטו

 •ה׳י£רלףוייצןיטרי׳וד1'א1י״ה
 ףד !יימש הלא תשרפ יהוזכ הגהי ?!גא•
 והמ א ביקע טר הל רמא ביע וימ
 • ןהמשכ ןארקזדע ילטו יתדרי זוגא תגג לא• ביתכי

 הרזמ ילמסב הגהי םינומרע וא םירקס !א םיןן7־ ",ין1ה1 ףיייצ
 יל חקיז ב״ע א׳סק ףד אציו תשרפ
 ןי וכיו אלטכ םילש דע ילסו ן דמעו וזלו חל הנבל לקמ

 * •רהד ףייימ
 ןייר ףד סחנפ תשרפ קירב הגהי
 דולמי 'ה דע אשידק אניצט םק ב״ע

 • י׳לדה ףיייצ ןיטיי
 דציכ קרפה הנושאר הנשמב הגהי

 א׳יצימה תטימ יפמנ ן יוכיז ןטיבע
 א׳פ 'ד ףד תנשמבו יה״נזרהאי א׳לטעיג ןל ם ־חל
 ינמכיז םודא יצחו ןבל ויצח ןיי סט !תשד סיאלנד
 • 1!ריח'ףחיצ ןיטד אה 1א1 אה ־11* הימ ס&ב
 ןיכרבזל דציכ קרפד 'ב הנשמב הגהי מףףץן1^
 ה׳מדאה יירפ א׳יס ןליאה וריע לע ןריכ י
 ןיטד יאמדר׳א קרפר׳א הנשמו היהא םשמ״סב ונזטד .

 • !דויה ףיייצ
 ןמ ?לחנ ןיאש רבד לע׳ג הנשעב הגהי ן
 רמ׳וא סיצכ׳ה לע׳ז העב׳גה לע ץראה 1

 םימשה׳ תיא׳פמ אצויו ת״רכ םותחה הוהא םשב טזוכד
 םשב זנדכד 'הו 'ד הנשמב הגהי תויגוגדוג :תחשעמר׳א יפר ג הנשמבו ץראה מאו'
 • ןייה ל ע דרייב מ יב ב ע

 איב ת״סב ונווכיו ו הנשמב הגה* הפייאפוס
 י סנחהאי אירעמיג ן יי ס הל

 םינעכ

 ןיבורח

 םיסגא

 ז



 יס טביעב ו־סכ תזריפה תלכא רדפ יג • קרפ
 ךלכ3 ה רחא ןיו ׳א תחא קנפל האטמ תיש ןהיתסרכש זיגפל ואסה ז הנשמכ הגהי 0י^{33
 קפס יריק ואצי אצ הווח לכיניעכזתתאו תחא לכ לע רקע״הלע ךרבת'וכז תיצמ

 צ יכאצ םתנווכש צכ ירהש • הלטבל תטרכ יאדוצ בולק .הדהא שב קטיזהליפס״ה ת״א ־אמפ״י
 *ליעוה המ הז רחא מ /יזזש ןהי/יטרכש׳יכזדמ תחיפ ינימ םינאת לכא ׳ח הנשמב הגהי
 זיכפל ןאיכהצ םרט ירהז םהינפצ ןלוכ ויהי אצש וו תנקתכ אר׳סמאןיפדסגבר׳יככעז
 נ־־יבר ןל ושע אלש לכו ;זחא הכרבב ןלס תא דזמפלו •ה״ה ז״ו ה״ה ד״זי סש 'יג ת״י תושפ״נ
 'פ ףיסםבמיהכתכז הכירצ הניאש הביב לסיאזהייצע קרפמ הנזסארהנסתב הגהי
 אשט הז ירה הכחצ הנאש הכרב ךרבמה לכ תסרבד'א ןמז'צ 'ן יכ ייח זצכאש השצש !
 זחחאתמעל ר1סא> אישל עכשנכ אזהידהז או&ל שא * •ל׳את״רלכ״א
 שמוחבש רישעבו אצינתיאיהה לע !לאב קיפת ןמא בסמכןיטד רפהלכיימגי 0^010"ל10
 ׳ברבזנזשמאימצב אמעטכיהי י הפ.לפ אלזק סי־תקפה 'זאבצ״ה יהל״א 'מ1א דביכ ג
 ןבז רחא רפס זא׳כי םא רזזחצ ךירצ אהיש הכירצ הכיאש השצש ׳ד הנשמו ה׳יהא סס ת״י סיבורכ״ה*גט>'*
 איה הריבע שאר לש הצפתצ די צש הצפת ןיכדיס ודמא 'ה הכסמבו ׳ינדא םשב דכזוכי *יאשר ם״כיאדח"אכ זצבאש
 סרגש יפצ ונייקז המחצמה יכריעק היצעלזזחו זדיכ ןוזיזיל ןיפרסכ׳מ וצ׳א ׳ר״התחאכ תילכא־זיהש׳חטח ב
 םילשהל לקשכ סיערב לעיש ימ ןיאזהכירצ הכיאש הכרב יחאו 'וכז סירבר וצא קרפת 'א הכשמאז יה״לא םש ונומי
 ומכ ןייזהד תיכירצ ןניאש תסינ יש ופאל תמרב ק ןלץ|ןלןא םשטחכי0חקו״אלל*התיכ״זןייהלעךרבמןכ
 םבלב טלביט״יז• תכש אוהש סושמ .יאלו הלזמל סכרב ן״בסשלמזטיז ןבל קי וכעסכ םודא > ןיי סט ותשי ב׳חאז
 טייה ת>י!פ ינימב זהצ אצממ ארמנב'ורמא סאו הצטכצ 'וריפ סישלשה לכ תימצמש םוקמכו •זי״ה 1״ו ה״ה דיגי

 הציצח דאטילכ ןניאש תיכרככ ואצ לכא הינידכ דחא לכ היצע רזחל הזצמ ע״יכ תמיליעכ םסרושס הלעמל יאכזהש
 ןידל רבדה ומידו הזוחכ ?גס סיכיז •רבדה עקתשי כ'כ 'זיזנמןיאש תומיקחבז חבזשחהז ירה הכלמה לכ יכ

 לעאצ-ןיפרכמ ןיאש תטרכד 'הקיפכ םגמ״רהבתכש תילעה ןלאה תיייפ תמזעצ ת׳ייפ סימ כ״׳מ תוחפי אצ
 רחאו ךריה םא1 וינפל והאיביש דע הקשת לע אצי לכא ףימ״ית חס׳רתכ אשידק אנלא ןקתתאד ייחר אנלא
 זצמד ה״סר ותו כ״ע ןרבלו רוזחל ךירצ וינפל והואיבה ךכ דחאףחיצב ןהת דחא לכב ןימיו ה׳יזה יפזריצביידיס
 חש אל יכ וננוכתה אצו הז ינפכ אלש הז לע ךרכל. 1תכ םהב תינושאר תזייפהב׳יכ ןימל שיל׳נהרדסכ ףאו
 אלש רומאש רכיכ אלו יכה זרמא אל ןאכ דעד םהירועישב ׳זיחהמ ןאו דבלב ;ליאה תוריפכ םזיה תוצמו ןהכ םשרנש
 והאיבה׳יכתקד ־יחנ אקיח םירחא תעדכ הלותי !3 והאיבי םע םרדסי סא םוקת לכמו המדאה םיזיזפ רחא רז חל
 *תושרכ חיכש לב לבא • זיגפל׳יה׳ש דע ךוכי אל יגתק אלי ׳ תחנה ןיעל ן יטל רס דה ן ובנ םהילע ךיביו תוליפה ראש
 זןמ 'יסח טיעאו זהאור ונאו וינפל איהש יפלע ףא סראןבותאזהשעישסאירשאו •ה״מדאהלעי״תישיןב
 רע תכרבכ ורפשל בייוחיס אדו אסישפ הכיסה ייחדאנלאב הלעמל ושרוש ררועל זלה ןוקתהרפשכ קיזחי

 תינזיכזה רפסכ ןייע היא) ותכרבכ דל השש רחא ותלאג ידכאנחז יתוועמ ןקתל ידפ תישעמפימיאלז
 ברה ירבדכ הלעהו הז טרפכ ךיראהש ינימש ןזרכז תיחשמ שאל אלה רבח היהזסיתש ישדקב לעמ רשאל

 • ןאכ רבחמה .לכ לוכאמ לדח דשאב א הכרכ אלכ זה״עהמ תסהתהב
 ליעמאל רשא הז סקב :תוליפה ןזקתב קדה אןה1 סארב ראבתנש זמכלכאאלו תוכרכ תטרהל תחיפ ינימ
 זז דחא וז וינפל ׳א דחא תאבהכ עישוי אלו ןזקתה יפשכ התע הז לעןזבשחזןיד תתל ריתעש קרפה
 לטקמ דחא לככ הכחנ הניאש הכרכ ר םיאמ זילמהל רסא הכרבה דוקמ ךשמ ךשמו ןיקתל לכייזל תוזעמ הזה
 וז תויש ןהיתטדכש םיכחמ תחיפ יעת לפאל ןתנחכש עפשוי שקו ןהיתסדב 1 תזויפה תליכא הלוגס חכב ענמ
 לפכה תיבב םיאורקה הזה רדסכ ושעי םא ףאו וז רחא *ינשה לכ 'ימת ה״פ לעו ץעה לע הבדנזיהכרב ןוצר עפס
 אכא •םהינפל איביש דחאו דחא לכ 3ע ךרבל תיכה תכמ ןדיתז םימלועה יח קידצ שארל תיכרכ תאז סנ ףאו
 תיכב סאורקהל״ז ף׳חה סשבי״בה ש״מכארזסאיזינ קחצירפתחיעכ זזקתה םצע תייהב אפדיתירבהסנפ
 רחא הזכ םהל קא׳בפי תוליפ ינימ לוכאל תיבה לעב ׳ויה תיצמ יכ ףא סלאו • זמיקקב ראבתנש ימכ םייח ץע
 לעכ ברה הא ) ןושארה לע אלא ךרכל סיכחצ סנא הז *ארב ויניע ויהי.ס^רבד תא אריה מ׳מתיכרכב תנכרהל
 םיהומת וירבדש בתכו הז ןחכ ךיראהס״עק ןמיס ז״ט סתשפרשאכ • הכחצ הכיאש הכדכב זכזקתכ לשכי לבל
 חרזאה דחא אלו ב״העב תער רתב ןנילזאד ויעעב דאמ ישזפאל *ס״יז תותבשב סימע יגב תברב תאזה תחפסמה
 ןיפ וסמ איהש ןויכ ןימו ןימ לכ לע ךרכל ךירצש הלמו 'וריפ יכדנ יל שיש ימ תטרב ;׳ק םילשהלחכוסנח ת!כיב
 • ותעדו גצ * ןהיתטלכש. כ תכ
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 ־־. אז* חכרב ךרבמ רוסיא ג קרפ י

 ידכ םימש ארי! םעפ לכב אוה• ךלמנ אמתסמד םעפ 'אשכ זעיהדטזשפ רבדה םיקמ לכמי ♦ב״העבא !תעדי
 ךרביו ותדועס׳יקמנהליטנ םדוק בשי קפסה ןמ קלתסהל 'הינפל ואיכיש קפס ןיאו׳וריפכ סיביוישד״נכ לכא סיוייה
 ׳ יעיברמ'זחפ ויהיש אוהו ותדועס ךיתב ^יועי&ל .תנמ לע ודזמ ע׳ב וידחי ודעונ ואב המה ןכ לע יכ ת׳ריפ יעמ לכ

 יתיתש׳א 'עפש יפלו ו״חרהמ בתכו לז ברה גממ הוה ןכו ן יכנו רשיה ןרדה ןכ לעו • הנושארה לע אלא ךרכמ יניאי
 'ת יהש יחנמכ ליז ירומל יארה תיעיברמ ימזי הליכא םדוק ןמ דחאלכ וכרביש הלעמל ונראיבש ךידכ אוה הזב

 : הלטבל הכרב ןהמ חבל אוה לכאד סיתזב ךרבי הז דחא ירפב ןיכסמ ה
 טיזא ןילכזאו םימילש םיניערגהו קולש ןגדה ןידל ןיכסמה לכ לע׳לילחרזוח אהי ןכז׳וכו לכאיו םיבנעכ הוו

 ?ירחאל ךרבי םא תיפסיתה וב !קפתסנ םכדכ י עדי אל רשאו רכרכ קופקפ םוש היהי אל הזב רשא סכ
 ׳דזעסה ךיתנ אלא ולכואל אלש ןוכנה ךבלו׳ג ןיעמ הכיב ןאכמו ןאכמ חרק אצמנו ןקותמ אלו אלי לקלוקמיהזהל
 ךיתב אלש ןלכא דבעידב םאו ןוזמה תכרב ונרטפי לעממ ׳ימשב םגפל םעט ןתונ אוה םגשכ סנעי אל יאולהז

 • 'ושפנ ארוב ךרבי הדועסה שרית החפשו סינזנ׳תל איהה הכרבה עפש עיפשהל
 ןזמי לסזא בנע לש ריגרג ןוגכ הירבה ן1ךן ו׳לקכפכ םעטכ םדוקה קלחכ ונראיבש ומכהתייכג
 ץכרבמש יקיל שארהו תיפסזתה !קפתסנ י הזח התא יחא יכה • הכוראכ ם״ע איש תכדכלככ
 ותיירבכ אוהש ליאוה תדכ זכ ןיאש יפ לע ןא וירחאל תייזיי ןייע השעת לאו בשד ףידעהל אלו ריסחהל

 הירכ לטאל אלפ קפסה ןמ קלתסי סיהלא ארי ףיסות אל ך־הבכ תידה ינפל יונשה רדסכ קוסע קי
 הכרבכ תיפסיתה ילעכ דוע !קפתסנו תיזכמ תיחפ \ • עיגת אלו

 ליאוה תיזכ לע התוא םיכיבמ םא קי לש הנורחא סנוה תא ריהזהל זמס ♦בשוחו ׳ה יאריל
 הליכאד איימח יה יא היתש וז תעבשו ןנדמאז אסינכ אוהש אוש תכרב רסיאיקבע לע
 דכ תיזכב זרןעישד אמינ ימנ אכה תיכב חיעישש עמושה בייחו לכונכ אושל עבשנכ א1ה ייהו הלטבל שיש
 אהיש רחא /ייכב זרזעיסד אמינ זא חל חזעב וליפא ידנ בייח ומצע אוה והדינ אל סאו ריזח איה סא ותידנל
 ןיי תיעיכרד תיעיכר אולש םימכח ?רעישו שדקנ 1מכע דיכזמא יאקר יזדנ׳ייח ומצע אוה ש׳מכ ן״כןתה תגו.
 ריהז אהי םימש איי ךכיפלו תרכ לע דוקעי שרק םא עקרקב ב0י1 וילענמ קלחי אוה ׳דא סוש והדינ אל יכ ףאש
 אלא ןיקשמ יאש אלו ןיי אל הקשמ םוש תיתשל אלש ואל םאו ול לסנ ותענכהב ןכבו זל:חיתיש גמ׳קביודדיגכ
 ומצע סינכהל אלש םלש תיעיכר זא תדכמ תוחפ זא דככנה׳שהתא׳אריל׳זכז ׳זשעל׳ומשתאל סא רמאנ זילע

 • תכרב קפסל ןלציל אנמחר ךערז תטמ תאז ןתיפמ תא ׳ה אלפהו'וכ
 םעט סנכנו םימכ ןלשכ וא ן ארפס תחיפ ןי״ןן הניאש הכרכ זא הלטבל הכרב עמיסה ןכ סגמאיש ןוכנו
 אבשר״הלד ינושארה ןיכ׳קלחמ לפנ׳ימכ ירפה י 'ראיבש המ יפל ןכו דעו׳לטיל ותוכלמ ׳סכ םש ןחכ כייצ
 םיבשחנ םא ןל׳קפסמי ןייכו עה״פ ש״ארהל!לכהש ךרכמ 'שה תרכזהו העטס׳מזששכ ןכ קדה ןושארה קלחכ 1־103.

 םיקומצ הב ולשכ זא ורשש םימ ךכיפל אל זא ומצע ירפכ ראבתנש וקכ ז׳למכשכ עמישה רמאיש רקשצזחכח יכמ
 שלש ןיעמ 'א הכרכ םהירחא םיכירצ) םינימה 'ומ םהש דע םי ולו םיזגא ןוגכ רבדה לע ךרבי אל סימש אריו םש
 לכהש ןיכלבמד דיפס ןיא תחא כרבד ןתכרב ןקתל השק אצמנו בקרנ וא עילתה אמש טותבש ןיערגה האריש
 איהש אצי לכהש רמאש לכה לער אמלעילסל הכ םיאצויו בתכש ומכ וינפל ןיכה !תיאמ דוע ןיא סא הלטבל ךריכש
 שי םאש ד יכענ יביה׳נחחא ׳ברב ן ינעל לכא לכה תלל יכ סא ר״נתת ן מיס ד וע בתכו ב״נתת ן קיט םידיסחה יפסכ
 ןיא םאו׳ג ןיעמ 'א הכרכ ךרבל ול שי ומצע ירפה ןיד םהל אקשז 'לפונ הפוקתה יכ סימ התע התשת לא םראל ודמא
 ןיא ולאכו תישפנ ארוב ךרבל זל שי ומצע חפה ןיד םהל עדיש דע רכדי לאו ןיתמי ךריב רבכו התליפנ תע התע
 םתזא התשי א3 םימס ארי לכ ןכל התרבח תרטופ תחאה רוסיאב לשכהל אלס התשי זאו הפוקתה הרבעש יאדס
 לש תכרב תרטופ ןוזמה תכרכד הדועסה ־קתב אלא שיתמש עמשו סימה לע ךריב סא ןכא הלטבל הכלנ
 סג לכאי הדועסה ךותב אלש ןתותשל הצרי סאו םהירחא סחכד שד ראשה ךופשיו סימה ןמ טעמ התשי יתנטשכ

 ךרכל ךרטציו סימ התשי םגו םינימה העכשמ דחא ירפ ןכ דאמ ןהכ ריהז תייהל ךירצ שפנ לעבו תקולחמ סהכ לפנש
 תושפנ 'דזבזסינימה ׳ז לש ירפה לע ׳ג ןיעמ דחא הכרכ לארשי ילחג ןיב תקלחמ לפכש הדועסה ךותכ םיקה ןינכ

 ידי לע הנקת ןיא לכא ךשפנ הממ ח״י אציו םימה לע םיתפרצה ילחגו ת״רז י׳שיש אל וא הכרכ םיכירצ סא
 לע הב ףיסויו ׳ ג ןיעמ 'א הכרב וירחא ךרביו ןיי התשיש לוכאל ךדד ןיאש הדועסה 'תקחמ םיאבכ יכ׳שחד םחבזס
 םש ריכזמ יניא הז סיתכס יפ״עאש ׳1כו חפ לעו ץעה : ר״בארה םשב א״בשרהו הברב ןינועס ןניאוהיתס אלכ
 ןיאש ןשדה תמחת לעב ש׳תכ ןכ תושעל ול ןיא תיכלמי לככ ןהילע ןרבל ־הע ןירימזימ שיו הכרב׳ינזעטד סירביה

 לילכל . ...... םעפ
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 איק הכריד ץנטב חקול חרריררר נ קיפ
 אלל־ אנגמ אל .תאזכ רסא הרזתז הרית 3ב םילחגכ תיסל ימכ ל״הד קפס לס הכרכ *יס'ג ןיעמ 'א הצימ לילכל •
 'מכחה לופלפב םתזגפכ ביס 'ברכ אכת סהילעז • אלצמ • תסרכ עכסמ הממ
 .תרטע תעידיל רקיע איק רסא תלוז אל הכלה רבדל ס׳קסזפה ןיכ תקילחמ לפנ רשא ה׳דיסשפה מ*ךן
 ילימ ימפסמב יתייכז • זרישאל טפשזי אינזהלאדטה וליפא הנגס וא הלשכו הבע ותל ילבש רבדב •
 מתיפיעסי זישרזשב'ה רבד תא שקבל וטטושי תטרבד אינימה הילע םיכרכמ ןיא אמהנד אתירית הילע שיש
 קסע ב ו־מ רבד זידעי אל ונפזא לע יוכד רבד ויתיאיזפי. 'יפא הבע הוגיעה 'לחתש לכד רמאי קל זח ל״ז סת י ניכד1
 היהת סגויע תלחתכ םהינפ תמגמ יקיעז ןהב ןויעה אתידות הב תיאז ליאיה אינימה הילע ךרבמ ןמשכ הנגט
 תליחתו • המכחכ לחג עיצקמ ןה רשא תטרכר ילימג יכדרמה בתכש ימכ םחל ראות ירקמ הד״׳טשפי אמהכד
 ארמגב הו קסעב היה םירבחה רתי סע ירומ ינפב ישומש לכאי אלו םהינש ידי אני םימס אריז העש לכ קרפ
 םימיבו תסרבד ילימב סיס םזי ידימ רמנהו ס׳כתיהי ובתכש זעכ הלחת רחא םחל לע ןרכישירילע אלא

 םדוקה קלחב אבומה הכרב ש'פכ םירטנוק יתיכיח םהה • ל׳ו םיקסופה
 הכלהל םכסמ יתייהו תיקפוססה תזכרכ תיכלה לכ רונק וילע •ךרבל א״י תקילזימ לפנ תפכ חירמה >1ףן
 להקכ הרות יציכרמלי ךנזאתצ החתי זילע ךיניע םיש זילע ךרבל ןיאד א״ייתפב בוט חיר ןתינה י !
 'וכרכד ילימ יטפשמ םהל שסדל םהילא יאי> האנ םתדע לס גחתאכ ןכו הליחתכל מ חירהלמ קחרי סימש אריו
 רהזהל ועדי אל 1זי>ש> ינכמ םיבר רשא !תבשכ תבש ידימ ורזעב ט חירהל אלש ןטנ ןכלו הז תקולחמ לפנ הזנק
 םישמשממ זישיו ןהיתוכלה ביטב ועדי אל רשאב ןהב •הנקומ * י

 למאל םימש ישדקב ולבמ םהמ המכו הכוראכ אמיסב םש ןיאו הדועסה ךיתב ואתש םא ךרש ןיי •
 םידסחתמה ידיסחל םהיניעב ויה םיכרבמהו הכרב אלב ן יכרבמ •א׳ינזרחאה ןיב תקולחמ לפנ ןיי י 1
 יעבר ןאמ !ימאש םימכח ירבד וזחאש יפל םנוק םע טגמ הלחת זב ליבטהל םימתכ םיכלוהל ב1ט גהנמ!יילע .
 הנהנ אלש'׳מ לעתטיכד יליע סייקיל אדיסח יזהימל םירחא םירבד המכב ןכו • קפסה ןח קלתסהל תכ 1
 םיבושחהמ המכ יתיאל ישאכ הכיב אלב זה״עה ןמ ןיאש רחא רבדכ רבדה ןקתל הארי ןהב קפתסיסכ
 תיריפ םיניקו הירק תובוחרב םיכלוהה םע ירישע תי׳רשד איתח קפוסמה תא רוטפל ןיכיו 1ב קפס .
 ע לה וגהנמכ השעו יתיא ךלוה היהש דחאל יתחכוה םהב חכ רשא םיליכשמל עיגי'וניגהמ המכו דחא סעפז הנורחאו הנושאר הכרב ילב ןהמ םילכיאי •סחכזנה ןיקימצ
 שדקה תא עלבכ היהו תחיפ לש תזיינחהמ א לא תשגל ןיבהל סלכשוממו סעיגימ םינהנ קהל
 םלועמ יכ כ ישה אוהו יפ טבשב קתחכזהו הכרב ילבב ומיניא שונא למעבו • ןינ הנה תוכרב ןיד ביטב ליכשהלו
 התע חכ רנע אל !תוליגר בחמו ךרבל הלאב הסינ אל יתכרב ןיעמ רבד לכב ךרבלו ןהיניד ישרוש איצמלי עגיל 1'
 בסיה המית ךיד ערה חבח ביסה תרחא םעפו רהזהל אצי לכהש רמא םא לכה לע רמאל סכב לכ וכרבתהו
 הלאכו ינפל רשא טעמה הזכ הכרב עבקא ׳כ 'ה יניעב וליכשי ומכח ןלו ן יששוח ןניאו ללכה יתיא לע סיכמ׳סז
 קהי ןדבל אל יכ ביתכ םהישארב םמשאו םתאתטר ןיכרבמ םויב יכז םוי םק 'ה ךורב חיגה םימכח רשא
 םהיניע תייהל ספא ויחא ןיבו שיא ןיב טופשל םעה ישאר ויתוכרב ןיעמ ול ןת םוי לכב אלא םיכרבמ ןיא הלילבו
 הדות לש תד יטפשמב סרא יגב יכרד לכ לע תוחוקפ זתכרנ ןיעמ ןימו ןימ לכ לע ךרבל ןניעב ימנ יכהו'וכו • '׳!
 טבש תחת רסעי אל רשא רבד רדעי אל לכ לכמ לככ ו״העב׳ונהיל רמא ורמאש המש בתכ ל? םהרדוכאה ברהו
 יקסעב טרפבו םירבדה ישנועב םהילע םייאלו םנושל •יכד זתזאל׳רחוימה תכרב אלכ אוה ושחיפ הכרכ אלב ל
 חיגה םימכח רשא הכרב אלב זה״עה ןמ תנהנה םגפ יוהימל יעבר ן אמיאה ש*מ יהז ש ל׳ז יריתמ יתעמש ינאו
 ושפנ תא לזי ג וליאכ הטורפ היש וליפא ורבח תא לז זגה לע סיקאמ תייה ןכתי אלש 'טרבד ילית םייקיל אדיסח
 אוה ךחב שודקהמ לזוגש תידי ד״י הניכשל רמוחו לקו ירקמ עשי אזההד הכרב יתלב סנהי אלש זה׳עהמ הנהנה ;
 איטחהו אטחש סעבריל !המיד רשא םהינשמ רכבי י׳כמז ביטב קדקדמה לע ןרמאמ התיה םפא 'יחשמ שיאל יכחו
 יכ יפל הבושת תישעל חיכ ןיקיפסמ ןיאש לארשי תא קיפסי חלו ותכרב ןיעמ ןימז ןימ לכל תתל'םרכה יניד
 זמכ תחלזת תיכאמי ואצי םהמ הכרב ילכב ןלכואב די בתכמכ יתיארו • אצי לכהש דמאש לכה לפ ללכב !ל

 • םש י״שר ראיבש לכהש ׳ברבכ זמנע רטופתש ה׳הלז י״דאה זניבר שדקהה
 תמש '6 םראב השעמ ו״מ 'ס םידיסחה רפסכו םיליכשמלו • ב״ע ל״ו םימכח והזללקש רס הז ידה
 םינש הגמ רחאל םינש המכ ונמז ינפל םישחרה 'קפירח רחא םהינמז סנמז ןמי דבאל חלש םעני
 סלזעב התא ןיא ול לאש וינויקמ דחאל £סולזיג הלגתנ . חתעתי הממ לסא תכלה יברל קה אל רסא סילטלפו

 התאס ת!טל ־'

* 



 * חיהש השעס ג קרע • ־ /״*
 ן ינע םעידוהלו רתויב םייכרבה יקסע לע סגמ לא ןמןידמ יתייה אלש לע ותוא ןינר םזי לכב ל׳א םפ ה/ו(|*
 /יכ הא רוכזנש ייכ גה״נכ ישנא סל ונקתש םיכרכה /ינוסכ קז הה /סרכו /יוריעב /יכרבו איצומה /יכרבב

 •*ע לע אוהה רבדה ארבש הליד/יה זז׳חנשהו ולדוגו 'ה שנענ ךכ סאו 'סז לאש תנזטתנ ן/יאכהל ול םירמואו בלה
 וע^ו'ינ?/יחתה ונהיש ידכ תונוילעה וי/יההחע ועפש םילזלזמה םעשמ היהי המ !תטיבנ בלה תנוזכ לע
 חכשה תא ול תתל ןייצ ןכא םלועל ט םיקבד היהנ ןככו יד ילכ דע הכרכ ילנב םדיש ישדקב לוכאל תטיבנ

 ;הפיקעבוכוסכלב דימת חיכוהל בוס תכרב אכת םהילעו םעני סדייכדללי

 טבשב ו ט רדס םלשנו םת



 עובשה דומיל

 סח תדריתר

 •ימיל דומילה רדס ןטק [שידשנזקכ יע־יאצמ הז עיא ^יליז ינממ רבד אצמנ יאל ןושארה ןולחמ ןייועמה "^0^0
 • םש בותכ ־יק הכי • סהי/יחק רדסב עטשס

 ןושאר םוי
 םיהלא,לב איבהלו האתתי״אתניכש ׳ה די תחחסלסזי םיגוה .תויהל וידיסח לכל אוה רד
 'ה התא יכ רמאנש רבדכ'האליע אתניכ&תחת םירחא םויה ןינעמ םזי םזי הלפמה רחא

 ן •ילכ 'ה ם םיהלא לכ לע תילענ דאמ [יאה לכ לע ןוילע םיאיבנכ הרותב ויתירה יפ לע
 ךינ־קי תלידג חכב •אנא ־ ץיאה לכ לע לודג ךלמ ארונ רהומ ירמאמ תצקבו םיב !תכבו

 :הרורצ ריתת סנפ ןקתל האלפנ הלוגס איהו
 ניתסאיהלאוועהלאןדןןדי ךינפלמ ןוצר לןיף> לארשי שיא לכ םגכ ישא תירמה

 לכ תזבזבש דסחהו '•*•־־"•* תירכה רמיש • התפכ ונעדוה רשאכ ועשפ ןיעב
 יק־ספ לכתםזי לא דסח דוסכ םימיתחה המכחתימילכת תחיאמל ויהי תינוילעה תורמ דוסב ןויגה יכ תימיקמ
 רשא םדוסי קצוה דסחה רמב רשא סיבותכי םיאיבנ הרות אנא זיריבחל ה״ע י״בשרה רמאמכ הלעמלמ םהיסרזשכ
 הנמל ןימיה דוס ה״בהא ףיצר זכיתהוה םויה הגהנ סכ שרפתא דג ןיניציככ ןיריהני יאמק ןיכילג ןיל ג׳י אנימז>

 ת ׳הל ןיצר תעשו המחל תע התע אהתש םהרבאל דסח 'מטתאו 'טעתאי ןקתמאי קלתסא ןוכימזפמ !היינמ דח לכ
 !ליאכ ךינפל הלוע היהיו־ןדטכ אסכ ינפל חור תחנ ונירומל לכר רועבו ןראתפא ןינרחא לכו אנקידד יזנוקתד ורימטכ
 ת:מית ב״גנתאפל תיריאמל ייהו סתימילעתדוס ונגשה וגב אכלמכ ביתיו רטעתאו ריהנ זכיימופכ שרפתמ דזי
 ת׳ונירתל החנהו רוא רקסה • םהרבאד רקוב ןוילע ל ןהכ םגפ רשא תחמה דסב שיא לכ תיגהב ןכבו • ב״ע היליח
 ליח השיע'ה ןימי הממור'ה !ימי םלועמ'ה דסחו השע ךשחמב ךישחה רשאי םזוע תטיבס ןתנ תירואמ םהכ
 יאובו ן'ופצ ירוע ץראה האלמ 'ה דסח אסכ דסחב ןכיהו רבד ימויב םזי רבד ית״מחלכ ריאי זלז רזאיכו רוזח ויסכמ
 תחאכ תסוו םידי יתש ןה קחצי דחפו םהרבא ןגמ ן 'מית אל סימש תכאלמ םתכאלמב'ירשכתממ אוה רשאי !תעכ־
 ך־׳סחמי • ׳ ס ידסח וננטתיי /יכדקז> ןימיו התח לאמש יפל 1 תאש ןולכק רשאכ םוי םזי הזה רדסב תוגהמ חבעי

 לכ חלסלו לוחמל הנינחהו רסחה עפש ונילע עפשוי לחנה םדומיל ינפלו •וליכ רדסה סותתס דע םיתעה רשט
 םנח תאנש ןיכב דסח 'בהא ת־למכ ונמשא ישא וניתימשא :סרמאב כוט יכב יסנכי
 ונימ״ע מדעי1 רשא ףאו הביאל הב״הא ונכפהו זהכר ל שיא ?ליחדכ היתכיכפז ה״בק דוחי ^
 •םחכ הרטגה! הדטגב דסחה תיללכב זנמגפו תקולחמל ה׳י איחיל וליחדז זמיחרז 1מיחרן
 המקנהו תזירזכא תימ ןיעב ונאטח רשאו ונלאינרשאו סיאב ונחנא הנה •לארשי לכ םשב םילס אדוחיב ה*1כ
 הבקה.ןידה תרובגת זנרבגהיתחסשהו האנקהו סעכהו 'ילשהל השרוש ל הקיבדהלז זנישפנ תא רשקל'רותב תוגהל

 ןיד תריסמכ עצבמ ונידי כש?ה אלו םימחרה לעו רקחה לע תמיא לכ איבהלו ונקתל ןיילעה םדא ׳ילשהלי ןוילעה ןלא
 שיא םלועה
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 "א םרי רומיל רסח תרות
 ונדמעו ןידה 'יישמ ©ינפצ השיע ינמא ן יאו ייכח לע שיא
 סי/ילזא בירכו םימחרהו רסחה תרת לע ןירה תרובגמ
 מי*ת ח׳מרכ ךץידצ ןימיכ הכימנה ןמרימתשחקב זניגש
 הפה /יואכימ 'הכ יפמגפ דשא ףאו רסחה ן ימימ רשא השע
 הפ ׳זסי ן ושל ה״נ 'ימפש מ*מ 7ח "יסנ םייניש דסח ןזרג

 םיקזנו 'יכרכו מטאדילימב ונרהזוה אל רשא סנימטלמ
 לע תולעכ הנהו •םידכח תולימגמ ןיע ונמלעהרשאי
 ונילע ולפנ מימ מ ןניא ונילעפמ! וניללעמ עור ונככל
 ימהי זגביקב וניפערשי הרמ שפנב סיממימשמ ינבש►
 ךמוקבו ךפצק ךמעז ינפמכנימנ ןיא וקמנונימלתזז

 :ךפא זאמךינפל׳זמעי ימי ןמעז ן יאש אשי ימ טפשמל
 ונמש ןילא ונכש המע הנה טיהלא ׳ה !ן0זןך

 ונגהנ ונבלו 'סוחנכ ונחצמי שימלחכ ונדפ
 ונילע לחג ך״רסח עשפו עשר טטרה סא ונדמא תידככב
 הכוס ךהח וניהלא המאיכה״בהא הסכת םיעשפ לכ לעז
 המילש תבושמב ונילכקו הכושמה מכחאו רוזמ תמדקמ
 לכב ךילא סיבשה םיאטחו םיעשופ לבקל הטושפ ךנימי יכ
 החילב םליעמ ךימחר ןיילע תריכעו עשפ !עברה םא׳ סבל
 ךדסח אלפה דס ח יפלכ הסמ הגמה לע סחנ איה ךמע
 ונירומל מלונס חככז זנמעך־יסחו ךכוס לכה יניעל עדויו
 'ה ןדסח אפ יהי ןדסח לדוגכ הזה םעה ןיעל אג חלס
 ישא םינידה מייכגמךשחמ ראהו ךל זנלחי רשאכ ונילע
 ךביט מ־ימ יטגמ! םימחרהו דסחה מימ !לע ונרבגה
 יכ םוקי אל היצ ןמזי דיאו מינערזפה תרת לע הרשיה
 ןדסח ןעמל ונדפו ונל המיזע המיק'ה אנא לא •ינמע
 'לעממ םימה ולבה ךכחמ ׳בהלש ףאה ןואגב מיצי הנא דע
 סייהנה וממה טהל מזפיהמ ךמאיפר מלעמו ךידסח
 מיככל ולבק אלו ךימחר מידק ג״י ירצוא ימסאמ םימיצעזי
 לחגה ךדסחבו ךבוהא םהרבאל רסו מאזה הלחגה שאה
 חלצ המאו ךמינינח ףקמב ץמאמה• זנירוא רחשכ עקנ
 אלה הניד םדיא מיייהז ורהוזב ןיבלמו ךדסח ןבול זיעה
 עלבכ שירחמ םירגוב טיבמ תמל ךדסח לדוגל איה רעצמ
 יכ יממ אל יכ ׳ה ידסח םיזגה ורתאי המל ונממ קדצ עשי
 וארק רודו יחל ןימיא ימג זדסח חצנל ספא וימחר ולכ 15

 מירטגכ ךמשל אנק'ה אנא ץקו איה ןשי ילוא לחג לוקע
 העשדה לטגו םקח ל׳ סיימעבש ונינכשל בשהו ךנימי עשי
 ונטבמ ינאיקי עלב לימ 'חממ !ישישו לעממ זירפ דימשמ
 םהרבא ערזל עפוה רוא ריאב שסלבז לא .ונשירוי
 ינב תמקנ םוקנל רח ןב חישמ הרפי ?ישישמ עזגו ךבהוא
 זונגה רוא זוזעו היליד אנממי לאעמשי ינבמאמלארשי
 ואולמ!לבמ ינע ריאהלוקמינמ איצימ 'ישארכ ימימששח
 ךישדק לכיהו ל״א םע עשר םרא קלח עיגיאלז היחי אלו
 חדה זיזכ י'ד#ל*א לאה״כהא לכיה ךדסחכ ןיכמ
 םעט יהיו 'זבו ןוביפי 'ה ׳יחפו הנוכי לא תיב םשבו חטבו
 ויהי ׳זבו ךכ׳יעי ןעמל |השע ךמש ןעמל השע ׳וכז םילא ׳ה

 משרפכו 'א םוי דע סיהלא ארב מישארכ הרות :הז רדסנ אבד חלצי ך כ רחאו יפ ירמא ןזציל
 הב׳גנהעוסנו ןולה דע ׳עה שארמ ךל ךל
 לכמ רשעמ יל ןמיז דע 'טו םלש ןלמ קדצ יכלתו 'פכ םשו
 יתא מיב דע םילמג הרשע דבעה חקו הרש ייח משרפבו
 ינפל רע'זבו םמוי םהינפל ךליה 'הזחלשב תשרפבו רידא
 /ישרפו סימה ועקביו דע׳טי׳יהל!׳ ךאלמ עסיי׳פ םשי םעה
 רקא יוללו הכרבה תאזו תשלפבו םיה ךומכ דע הרישה

 :ןותיק דע ןמ׳טו ךדיסח שיאל ןייזאו ךימי^י
 רמא דע ׳וכז תרקע ינר ד״נ 'יס היעשי
 ונימיב 'ה עבשנ ב״ס ׳יסכו 'ה ךמחלמ
 יל ימכ ייא יחמשמ לח 'ז ,יס הכיח • וידסח בחבז דע 'ובו
 :םדק דלימ סימיכאצ תעכשל רשא םהרבאל דסח רע 'טז
 ס׳נ ב״מ ויל ג״ל א״ל ה״כ ׳יס סילהמ
 רחאזו״לקי׳ק ז״קב״ק ס״פז׳פה״פ
 תלכק יפכ ל׳ז ע״מיה רדיהש םיקוספ ב׳ע ימאי ןכ
 תעדל תמכסומ !ידימלתל ליז ן״כמית רסמש תמחה
 המיאי עדמ יניבמלו םייחב םקלח שירו אינזחנ 'י סישחקה
 הט ימ׳זההדמב חמש ב״נ סש דסב םדוסש ןיבל םהל
 תטימ 'י קיספ לככ ןכ לעו תהצק 'זב וישעממ׳ הלעמל
 בישי • עדונכ כ*ע םשמ'א סשףחיצ(אנסימחאלככסגי
 אדוקפ ב״ע א״י ׳ר תישארב תסרפ יהוז •דהיוב זגזיי
 תשרפבו • אד הלמ אנמיקיא אהו ב״ע ב׳י ףד דע אניינמ

 ן סנ רע א״ע ר״פדרע ׳זבו !יעסמל ךליו ב׳עג״פר ןל ךל
 ב׳ע ז׳פ דע 'טל לפרמא ימיב יהד כ*ע ה״פ םש םויה
 ירכבמז רמאי ךדיא חמכ דיצ םס • ביוא ץערמ 'ה ן״צימי
 • סויהסכלס םייח דומע ימיאכ םש דע׳טיה״ולאהוזיא
 ןתיאל ליכשמ רמאי יסמ ׳ר חתפ איעל״רףד שגד תשרפבו
 'ת ךאלמ'ייז א״ע איכד 'ומש׳פכז-׳מיכמי המד אזר דע ׳וכז
 גיכ ףד 'ראז פבו הילכ םתב'ויתל לכוא יניניא ב״עדע׳וכז
 סשז-ילימ׳נמיקא אהי כ'ע ריכד דע׳טז׳הרכא 1ו'ראי ב׳ע
 כ'ע ףס בינ דע׳זכי׳ימע ןאח ןנעה דימע סד ביע א״נד
 זכר דע׳ה ךנימי ביעז׳נד חלשב׳פכז •ןמא ןימלע ימלעלי
 א פד דע גה ןיכ יהד ב״ע׳פד חמי׳פכו-׳ממיא אהו ב״ע
 השעי האלו א׳ע ט׳נקד מיימ׳פכזףסי אלו לחג לוק א׳ע
 יס!י 'ר חתפ א׳ע ב׳סק ףר םסו שא דיכעמאי כ״ע דע׳טז
 ב׳ע ז״סק ףד םשו היקשנו חיר אמא כ״ע דע ׳וכז רמאו
 ןאמ זהיא האבו כ״ע זסק דע 'טל הזצמ רנ יכ רמאי חמכ
 היהוכ׳ע ס״פקףד אשמ יכ תשרפבו •ןזהנסביזמשאד
 יאנמ ידעמ" אלד א״ע צ'ןי ףד דע ׳ופו סיח״ה תירחאב
 'ז אלכיה ׳א־תקע א׳סר ר ידיקפ תסרפבו •ןימלעל
 • יתאד אמלעב!ןח אתלעכ היקלזחהאכז ביעדע׳טי
 ר כב ביתכ קחצי טר דמא איעד״יףד ארקו תשרפבו
 ׳כ דומע כ״כ ףד םשי • סכלס םייח ביע דע 'טו חזש
 ןעדזממשא דימע ימזאכ,ס0 דע׳זכיאעייסאוההחמפ



 ג־ק םיחלאה חדוה ב םוי
 'יכי ןרהא ןבר,י הז דומע 'ל ףד זצ תשרפכז אתתי אליעל
 ת׳מ ףד עירזת ׳שרפבו • !היווגב יראש• תאד א*ע ח׳ל דע
 ליאש דירלת 'א ע ט״מ ףד דע יזח א/י קחצי יבר יתא 'פ
 ג״ק דע 'לכל םלי ?"סבל ב׳עב״ק ףר רזמא תשיפכו • לעיו
 ב׳ע שייח׳יק רבדעכ .תשרפבו •העורז אלץראבב״ע
 ססז י/יאד אתלעבי א״ע ט׳יק שיר דע יסו ולגד לע שיא
 לארשי כ*ע ך״ק דע ל׳ ההק אל בזקא המ רתאי חתפ ט״ין>
 'י אנוקת ב׳ע ג״לק ףר אשנ אשרפבל ראפתא ־ק רשא
 א׳ע במ״קד םשו יקיתעד ק יתעד דיתע ותיאכ דע 'לבז
 כ3 סכל ׳/יתנל ב״ע דע 'ט:ארפסר אתיעינצב אנאתי
 א׳ע ל״מק דע ׳טז ןרהא לא רבד א״ע ה״תקףד סשל • רשפ
 רמאי ז־תפ ב׳ע א״נק ףד קלב .תשרפכי • ךכ לישקי איהז
 םש• י;ה זתמ אד אר;הנ דיתע י/ייאכ סש דע 'וכי ךלוה ׳הל
 דע ב׳ע ביר דע׳טי סיננ ן יעת סחנפ יבר חתפ ב*ע א׳ד
 'קטה א״ר חתפ א׳ע ד״ר ףד םש אד ארק אר אנייעתלע
 ב׳כר ףד סחנפ תשרפבו • אר הלת עמשתל ב׳ע דע 'וכז
 ג״כר רע 'לכל ינא דיסח יכ ישפנ הימש דלעו ת״י 'כ כ״ע
 ב״ע ו״קרףדבז •ינממ תיאלפנל תלידגכ יתכלה אל א״ע
 אתילנכ דימע !תאכ סש רע'וכל זרל>ס הנהו סולחייא׳ד
 'א ס1י ידימ תעגמ חיש סיקמ דע הגהי הכ דע • הארת>
 ורועישכ אלא בייח זניאסדא לכי יתאירק יתתש ד.׳תייפ
 לכר רבדה םילשהל הרשעכ םקלחל הזכ רשיה ־קדהו

 • הלפתה רחא ונישררתתיכב ו־הנ ןכילתליכסיי
 זליחרו ותיזדנ׳יתניכםז ת״כק ריחי םשל 01*
 אר׳חיב ה*?־ ח** אדחיל ומיחרו 13יחדו
 הרותב תיגזל םיאב ונחנא הנה • לארשי לכ םשכ םילש
 ןליא םילשהל השרש .אהקיכדהלזטישפנתאישקל
 תישי תחת םירחא םיז לא לכ אטחלו ונקתל ןיילעה

 ץראה לכ לע ן זילע ׳ה התא יכ תאנש'.־רכ׳אליע תניפש
 לכ לע לחג ךלת 'רוכ ןלילע׳ס יכ סיהלא לכ לע׳ילענ דאמ
 .ארל״נ ינירה׳מ ונבג״# ךלי׳ע תנ׳רלצ׳קזי^יי
 טיתטא יהלאז לניהלא ןדץךי ןינפלת ן יצר י|ךין
 תייככש׳רינהי ריבגה : *1: ללדגה לאה
 הרבגה רוצ רחפ רלסכ סיתיתיה התכח ת ,תילע ת לכ

 הרסגה׳זסכ רשא םיכלתכז סיאטכ הרית יקשפ לכ תיפזי
 הרובגב רואנ הזה םויה הגהכ סב דשא םדוסי קציה
 אסכ ינפל חור תחנ וניד׳מל תליהל הכנחל תע התע אהיש
 ר!0 תימינפה לכ זנגשה ולאכ ךינפל סיצלב׳ אה*? ךדובכ
 למעס היהו ןליפגה רעש ־קד תירואמל ייהי םת י ת ילעת
 יתש ק ןנימי ם׳לת הקזחה ך׳ריזזעת ש״בדב תיחפצכ
 לא השא תטלושמ הרובגה םע הלודגה תחאכ תטז םידי

 ךירצ שא סע 'אנק ושוביו זזתי ןויזחי לב ךדי המיה'תוחא
 תירצי ףא עירי׳אנק ריעי׳חיחלמ׳יאכ אצי רונגכ׳ה לכאת
 בר ת חת רכעשטכל יתע דחפו לשמה רבגתי ייכיזא לע
 התאלחג׳ה ךותכ ן יאת זימאי לבהו תייבג תחת החפש

 לודגו א שכ ינכ קלח

 הת ללגתכ״האב ךתר סגנ ה אנא • הריבגב ךמש לחגנ
 ס א ףצק תלסלי ליזיתל יכיספ שת רואל א ירתי יניצידמ
 'ה תרזעל ונאב אל יכ הרבגה 'דמכ אשתנזזנשצק רשא

 רשאי ךתש זגאינ לבנ םע ך תק סחהל סיר בגב ׳ה 'יזעל
 ףאה ינעת ץיפב דימעל 'ירטג ׳ייהמ הרנ סיט יניפר/יה
 'ה ׳ירובגב סי״שלח זנלסהז ינא שלח רמא רטגהו המיחהו
 ונכלה אלו ונאשח רשאו זנלאונ רשאו׳יעשה ריבגהו היהלא
 הכ ירוכג חצי תא שכטה ריבג קידצ לגעת רשי ךרדב
 לע ינופצה ריבגהל ׳ולילס אל ׳יליסמכ זניעסו סבר ישוע
 ; א רבג בכ״יסת הבקנ עישיהל לכיי אל יובגכ ינ״יתי שיא
 ללמי ית׳ח׳בג ילפנ ךיא ונישפנ לע הייא הרטג תטע ליק
 דחפי יליחד עמשה שוחכ עלבת ונחי בשיה אלז 'ה 'ורטג
 םיתשל לעת דע ולדג סיתותשאי יפא רחיז ׳ה עמשיי קחצי
 ׳שעב וניגש רשא ףאי הנ׳יפצ׳אפל רשא ת׳ל׳ייצמ ה׳סשכ
 דסחה 'זללכז איק ואלמ'ינחלוש לכי ןופצב ןחלוש ינזקת
 םייניש ב״לכ 1:מגפ רשא ףאז חרפי יהערמ שיא הרסג־ש
 סיהלא יפוריצ ך״ק טרבגהזונמגפ רשאי םירבגה יסלש
 היה הז לע • יכ״דאד תחטג ךישי ךפג׳נמד תילובג ד׳פי
 ליחי טבל ריקו ונתקיזחה תר וניניע טשח הלאלעו ונבל הוד
 ־יא 1נפישי1 הערה טקכדתיןפ הלטגה לוצ דחפמ היהיז
 יויי הרזעל סטת ימ לע סיהלא שפפ מל םיקב ונישפנהל
 יכ הבר הז 1 ץת הז הל ביבס חטג םישש רתס הילע היהי

 םשא ףצקב הילע ונסמעהו ונרבגהש םינידה הכראמ יבר
 הירתא בישת איה ףא היפכ שרפת חפיתת יניתילאעמ
 דוש ח לגר ףכ ךרדתל סילהיו גיפס ׳רזג תייה ב יסה רתאל
 םכתייקלצכ ףפיתסהל יאטב ית׳זיק תוה למגה ימחהז
 לע תילעהבז השטי הפרת ידיל ינאיבהל הילפאמ ץראכ
 ';ארח וניניע טשח ונינזא׳נלצית ינינפ ילפנ הלא לכ טטבל

 :םימל יהייטברקכ טבל סמיי יממדז ילכ טיתיתפשו
 החיש ךופשל ינינפ שיבב ךילא וגבש התע ןד*ו"11
 ך• תחייב לבקו טיתועגפ׳ציע לע׳חילס׳ז־תל
 .דוגסיכיסל ונילע ךיניע םישי ךינפל ינבל ןייגהי טתכישת
 תיכז ןעמלו זנתייכז ירעש חתפו זנתיליעמ יחתפ
 תורו רפנו גיפנ ןידה זועו רפטי ןוירפ אצמנ ךריקע קחצי
 אסכ לע בשי ןיד אסכמ ריתעי םירממ ינילע הרעי החילס
 ינת־תגפ יכשחמ חלס1ליתמי םיהלא ?ילעמ לעיו סיתחר
 תיצרתנש סמכו •רפהו גפה םישקה םיכחה 'רטגתי
 ׳רהה !תזלעכ ונריחב השמ טיעול וניבאל הזה םזיה םצעב
 הגהכ רשא׳יהלאה׳רזת 'יכוכ ןכ ם׳יהלא לא הרש יניאבז
 גהנתתי ךיתחמ לע ךימחר ושבכיו וננחת ךינפל םייה
 לנל סנכתי םימחרה תדמכז דסחה תדמכ טיהלא 'ה ונמע
 ךורעמ ךפא ןורח בושי לודגה •קושבו ןחה תמשה םינפל
 ן.ייערה )אצ העישוהו אנ סכה ךתלחנמו ןגראמו ךריעמו
 ינ;לת ונש1ץי לאז וניבא טכזעתלאי ףצק ינב לושמי לא
 לא יכ ונית !לגכ הלכ טמע שעת לא י טרצזי ינחכשת לאי
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 ־ םיירלאה חריה כ םוי
 :ה/יא םיחרז ןונח ךלמ

 ךמע לע 'ה הסוח זכילאזגי מ ירז:ונכלמ ^
 סי־ג סב לושמל הפרחל ךתלחנ ןממ 3אז
 ,ז איו׳ימשמ ומה יכל התעושיל הכלו ןתרטג תא הררוע
 ךי: מ ןימה ךיתירטגי ךתאנק היא ךתראפתו ךםדק3טזמ
 ונעדי א3 סה ר; א ט וניבא ה/יא יכ וקפאתה י3א ך ׳/י חרי
 שי3ז • ךמש םליג מ >ני3א!ג יניכא ה/יא ינריכי א3 לארשיו
 ס־קנל קחצי שדישמ תימצת הרהמ םירפא ןב חישמ למג
 /י■רכ ס־לילאהו הי3יר אנממי ישע ינב /יאת 3ארשי ינכ
 'ה לא • 'א םכש חבע3 'הםשבם3טאורקל ןי/ירכ•
 ךויש ןימל השע 'יכו ונילע זניה3א ׳ה םעזנ יהיו 03 ראיי
 ך/ישודק ןעת3 השע ך/ירי/י ןעמל השע ךנימי ןעת3 השע
 הרוח • הז ר־.סכ חבד ז־לני ךכ רחאו • 'יכו ןזצר3 ויהי

 'הו אריו .תשרפב 1 כ םזי דע ,יכז עיקר יהי כיה3א רמאיו
 /ישרפו •קתני /יא 3מנה םזיב דע ׳וכז הרש /יא דקפ
 'וכי ייחא3 בקעי רמאיי אציו /ישרפכז • התי/י דע הדקעק

 /וינברקה השעמכ הגהי ךכ רמאו • קחצי ויבא דחפב דע
 /יכרכב םהירחאו יניס רבדמכ .רע ארקיי /ישרפמ
 /ירמש תבש ה3פ/יה ורמאיו •ך3 ח3ש /ישרפב םיכסנ

 . :םהירחא שדחה ־
 שדח ר״יש ׳הל זריש ב׳מ ןמיס היעשי םיאיבנ
 ןזייסכו • סי/יבזע א3י י/יישע דע ובו
 — • ןמש 03זעמ 01:זג דע םידאמ אב הז ימ ג׳ס
 "תיאבכ הדע י3וכו ךיתכןיאמ 'י ןמיס 1רימ1^
 דע *3יכז יזועמ׳ יזוע ה ז׳י ןמיסבו ימש

 • ,ה ימש יכ יעדיו
 ה״ס ר״נד״כ אב ׳ך ,יס םי3ה/י 0י311ל3
 בישי • ןק ה״תק ו״ק ׳פ ח׳ע א״ע ו׳ס

 • וי/יוית יכ 3ע רהוזה רפסב וגהי
 ׳הי סיהלא רמאיי 6'ע ז״י ןד תישארב תשרע
 זב וערז רשא א״ע ט*׳ ־ןד דע ׳וכי עיקר

 א*3 ףד דע ׳טז ארי תישארב ב "ע ׳3 ףד םש • אקייד
 עיקר יהי םיה3א רתאיו ב׳ע ב׳נ ףד סש • דח אלוכו ב״ע
 אריו /ישרפ • אתיענמאב וגב א״ע ג*3 דע םימה ךיתב
 ףד הרש ייח/ישרפו הפוס דע הדיקעה תשרפ ט״יק ףד
 אניכזדא״ע ג'3ק ףד רע׳סזחנמד >135 ח׳ת ב״ע ב'3ק
 'י־ללת ה1 א׳ע ד״3ק ףד קחצי׳זדלת ׳שרפבו ה׳3 עמשמל
 ףד בשיו תשרפבו אתלע ססבתיו א׳ע ז'3ק ףד רע קחצי
 סש דע 'זכו ויכאלמ 'ה טרב חתפ אייח יכרב׳ע ט״פק
 א׳ע ז "יל ףר ♦תיז תשרפבו •היוגב סישר/יאד דיתע ןתיאכ
 ':וינכ דומע ׳תיאב םש דע'וכי הירבטד אחתפא י״ר ביתי
 דע׳יכז ךלוק ילהצ ש׳ר חתפ א׳ע ט״מי ף*דבז ־ אליעלד
 אראי י/ישרפבז • יתאר,אמלעת קיפנ יה׳אד ב׳ע שיר ן״ר•
 א׳עז׳כ רע ׳וכז יחטש ווה אנא יברו א'ר ב״עו׳כ ףד
 םרה התאו א׳ע ח״מ ףד חלשב תשרפבו • אימרכ אלב

 אתי 'שרפכו םש וקחשי־ הדשה תיח לכו ב״ע רע ךטמ תא
 םי הלא השעמ ר״פ ףר דע ׳טז םיהלא רבדיו א״ע ג׳פ ףר
 רמאו חתפ א׳ע ח׳צ ףד םיטפשמ תשרפבו • םמח המה
 תשרפבו • ןמתמ אקפנל ז ב״ע דע דאמ תלדג יהלא 'ה
 דומעה ףט דע 'זבו תלכתו ב׳ע שיר ט״תק ףד המחת
 ב״עדע ,וכז ןחלוש תישעו א״עד״נק ףדבו •יאדו דאמ

 אוהה חתפ א׳ע ד״פק ףד הוצתתשרפבו •ינקבחתונימיו
 ארקיו 'שרפכו ירזפכד אמויכ ימיא יוהיז ב״ע רע 'טו אבס
 וארו ב׳ע רע׳זכו ןטצ ירזע חתפ אבא יבר א״ע א׳י ףד
 דע 'וכז חישמה ןהכה סא ב״עז״י ףד סשז •ידטב תא
 י׳ר איע ד״כ ףד סש יעקית אלו׳עחת ׳עדויב״ע ח״י ףד
 ׳פו-זזוע'ורזכו'זהע1תיאכ םש דע׳מז טימיב׳ת'בשנ חתפ
 ארב אד רשקתאז ב "ע דע רבוע 'ה׳נהז׳יתב א״ע׳ל ףד וצ
 'תולצ ןריע אטמ ילזא זזהד דע ב״ע ז״ל ףד ינימש תשרפב
 איעט׳ל ףדבו ביוא קערת׳הךנימי׳א״ע ז׳לףדדע׳זכו
 פבו • ךיתעדי ןטבב ךרצא םרטב 'א א״מ דעונ רכש!ןיי
 רע המלשלס ז/יטמ הנה חתפ ס״ר א״ע 'ס ףד תמי ירתא
 א ע ז'בק ףד אשנ תשרפבו •סחנפ יבדדהימקל ב׳ע
 ז *לק ףד םשו • 'הל שדק הננתאו ב״ע דע דיזי רכשו ןיימ
 •'משו ךכזא ילא הטה 'א ח׳לק ףר דע ׳וכי א׳זד אמטזח ׳ב
 ימ ןל אמיל הדואי טר רמא 'א א״לרףד סחנפ תשרפבו
 אזרסחנפ ח״תב״עי׳לרףד םסו יל עדנמל ב״ע דע'וכז
 לארשי ׳גב תא יתיליכ אלו ז״לר ףר דע 'זפו קחציד
 ס׳ר ףד שיר דע 'טו לרוגה יפ לע א׳ע ט׳לר ףדבו

 • • • !תלחג קלחת

 תמא תרות
 יליתדז. ומדירב היתניכשו ה״בקדיחי סשל ^ 0ץ
 'ילש אדזמיב חלכ הי אדחיל זמיחרי וליחדו
 רשקל הריתפ תיגהל סיאב ונחנא הנה • לארשי לכ םשב

 ןוילעה ןליא םילשהל השרוש לא הקטדהלו טישפנ תא
 סליעה תרניא לכ איבהלו ינקתל ןוילעה םדא םילשהלו
 םירחא סיהלא לכ איבהלו האתת אתניכש׳הדיתחת
 'ה התא יכ רמאנש דבדכ סאל יכ אתניכש ת ׳שר תחת
 ן יילע׳ה יכ םיהלא לכ לע תילענ דאמ קאה לכ לע ןוילע
 ךדיחי ישרח ריבג אג ץ־יאה לכ לע לידג ךלמ ארונ

 • םרמש תבבכ
 זכיתיבא יהלאז טיהלא ה1חי ךינפלמ !יצר
 המבה תומולעת לכ תיכזכש• ונ/חאפת שישמ

 הרית יקוספ תיכז 1 תליה רדה דובכ דמב סיתיתח ב שא
 הב רשא םדוסי קנט תליה דוסב רשא םיבותכו םיאיבנ
 תע התע אהיש תראפת לילכב ידדאנ הזה םויה הגהכ
 'לוע 'הד ךדובכ אסכ ינפל חור תחכ זני־תמל תויהל הכנחל
 'וריאתל זיהז •סתיתילע/י יניפכת לכ ונגשה יליאכ ךינפל

 תירככ



 דיק תסא חרוח ג □ץ
 רהטל !גיהלא ריע וחמשי ויגלפ רהנ יעצמאה וק תראפמ היאפת תייפ 5 תולהת ארונ בקע♦ ריכא ן טעה ח ירינ
 'בחזמסייה הגהנ םב רשא ן/ירוע ןויגהב 'ונוילעה עודמ ׳רטעכז ראשמ תראפתכ ךלמה ראפתיו לארשי יהלא ׳ה
 תיפילקה ןיב ורזפתנ ונידי לע רשא השידקה יניעכ לכ ׳בר ויתוראפב קיצי וראפ חרפי ס׳חרו םיידש תטדבתיאג
 גרטקמה זוזע ן׳כהו • זניתאטח לכ םי ת׳ל׳גמכ ךילשתו שימשה ושאר לע ישאבגשימה תויתוגה תמיקב תיאפת
 לע ךמע תינוע וליחיו וליחי לבא וליחי לב קלייח עשרב ינב ונילע ושרפ סשמי * חונ ץיצי הילעו ץיראה לע אני
 תראפת ט םת ת׳נוע לכ תא וילע ריעשה אשנו םשאר ונית׳תשא חלסלו לוחקל םיזיחלו העושי ןמי עפש םיכלמ
 'יפהל זועמ רוצל אנ ׳יהו וננרק סירתןנונרכז התא ימזוע ףילא ידירפמ ונייהו תיאפת לילככ ונמגפ ונמשא רשא

 • ףחרי וילזוג לע זניק ריעי רשנכ ךימחר םפהלי ךתעד תיפרטו׳ ולבנ לכאמכ עלבמ םידי בשוה אלו ונעשפ ןיעכ
 ךוזעתראפתכ הרהמתיארל וניהלא ה ךל הוקנ ןכלעז ונמגפו הבנגבו לזגב הרס ונפסוהו לאירש״כ ונישע ה׳לבנו
 ןקתל ןזתרכי תחכ םילילאהו ץראה ןמ םילולג ריבעהל וענמיו טש ןוילעה שילשב ותיאפתכש םייתחתה ׳נ ינשכ
 יכ וניניע הניזחת זיפזיכךלמ ׳יכו ירש תטלמב םלוע וגפנקוסשהתא ינכרבו ונינש וכתל^כחכו יזאה ♦ביבר
 ורוכב לחג זע תרטכ ושארל תישת בוטתיכרב ונמיקת ףחו ת׳תה יגפ רבע לא ריאהלמ א״אד ןיאלע ןייזהנ ע׳ש
 דעל תטרב זהתישת יכ וילע הושת ר״דהז ד״זה ךתעישיכ תכחפ תא םש ץליפתז הלפתו ש״ק לוטיב ןוע תמשאכ
 לעו ונילע סחרתי בושתו • ןינכ תא החמשב זהרחת וגלאונ רשאו •חגנמ הלא ןירוחנ ע״ש ריאהלמ ךסחה
 חוככ לדגתי הרהמ יהנכתי םיברה ךימחרכ ךשדקמ 'למה ייחב ונמגפו 'ירדנכ שאר תולק ומהנו ונאטח רשאו
 'שנהו עפוהו הרהמ ונילע ךתטלמ דטכ הלג זנבלמ יניכא ןירסע ןירת קוליס ונמרגו םאו בא ומעיצו זנללקרשאו

 ׳ילוגה ׳ישרק ןאצ ךנקמ תא זעה חלש!יח לכ יניעל ונילע ן׳קב ונמגפי ונינקו תאפ ונתחיש יסאז׳שידק אכלק שירמ
 תחמשכ ךתראפת שדקמל >נאיבהזץרא יתכרימ םיחדנהו 'שאו ךישחיוךשח חלצ ךלמה יגסרנעלא םיריאמה ן ♦יוהכ
 סילשחי תכל תכלממ הנושארה הלשממה האכזסלוע השודקו הניטב אלש תחכואז תועימק [זנבמכי ונלקלק
 םילשורי ך״תלאפת ידגכ ישכל ירוע ךרוככ יפמ ר:מאכ יכלוה תכמ ונייה רשאו {ת׳תכש ה״מסשב זנמגפז הרהטו
 הכולמ ףינצו ׳ה דיכ תראפת תרטע תייהו שדקכ ריע יללושמ׳ המיח ילעכ םינגוהמ ׳לכ םישיאל דמ ילגמ ליגר
 םליע תחמשו הנרכ ןויצ זאכזןסזשי׳ה ידדפי ךיהלא ףככ ונמנפו םינלבק אלש הרבסהמ תימדקה ונידבז האריה
 ךמש ןעמל השע 'ובו ונילע זכיהלא 'ה םעונ יהיו םשאר לע ׳וריתהל !גאב וליא זנ׳הלא 'ה התע• אשידקאכלקר אפיגכ
 ךכ רחאו •׳טו ןוצרל ויהי ׳ובו ךראפ ןעמל השע 'טי לע׳ודותהלחכ מב ן יאש ינעדי וניתומשא ימגפ לב ךינפל

 • הז רדסב ורבד חלצי ן ומה בח רופסלמ ?אלנש דע ךונסעכה םימעפ התכו םלט

 אציו תשרפבו 'טו סימה ווקי םיהלא רמאיי הרות ולפשנ ונפיעס ונתמישמ זנככללע 'זלעהכו ונתאטח ימי
 רעש הזו דע 'טו עבש דחכמ בקעי אציו •אהא ונל היוא רמאנו וניתומצע לכ ודרפתיו זלפכנ ונינוניז
 םירושקהו דע ׳וכז הנכל לקתכקעי ול חקיו 00? םימשה ולגי הרזעל סוננ ימ לאו ונתפרח תא ךילונ הנא ונילע

 רשא וטפשמכ דע סיחירבת־שע׳ המירת תשרפכו בקעיל רקי לע יננעשנ לבא • טל המקוקתמ ץ׳יאו ונינוע םיימש
 ךיהלא״ה המ לארשי התעו גקע תכרבבו רהב ת יארה וניהלא 'הל ונרמא ךתינינחל ךתלחג תראפת ימחר
 ךיהלא 'ה הזה סייהאכת יכ תשרפנו שבדו בלח חכז דע ףרט אוה עשפ לע רובע ו/יר״אפתי תוחילסהו םימחרה
 ואר וניזאה תשרפבו רביד רפאכ דע 'ט תישעג ךזצמ הבדנ ףוגב ךילא וגבש הנה התעו ינשבתי! ךי ונאפריו
 תשרפבו ימע ׳תמדא רעבו דע 'זבו א׳ה ינא ינא יכ התע םידרחו םיגאוד ךינפל וינונחת ליפהל הרבשנ ־זדר לכשי

 ימיתימכ לע התאו דע יליכו ןיר׳שי לאכ ןיא הכרכה תאז ז םויה !נידומיל ןויגה םיכרה ךימחרכ לבקו ונתירחא לע
 • ךירעשב!דע לארשי עמש עב סייסיי ךורדת ןיעכ טינזילע תירואמ ונבשחה דשח זנמגפךשזימ ר אהל

 בקעי תיב ילא יעמש ז׳מ ןמיכ היעשי 0 ׳,עשאכ שלוש רגמ ךרטב ךנב בקעי תיכז ןעמלו וניעשפ
 ס ןמיסכו יתראפת לארשיל דע'וכי ןפ ךפאב לא טיפשמכ ךדי זחאת ךדגנ החכת אככז
 יישא םישל א׳ס׳יככי ר־אפתהל ה עטמ דע ׳טז ירוא ימוק תחמכ ונמגפ םמשא רשא לכ תא חלסי ליזרנו מטיעמת
 השמ ןימיל ךיל ימ ג׳ס 'יסכ׳'קהלח ךילע שישי דע׳וכו 'הב הרהטל 'אמוטמ ונילעהו הבישתה טרד זכירזהו תונוילע ה

 ;ןתלחנ יטבש דע'וכי םימיה לכ ךנוצר תישעל ביקתנ הב רשא ךרדה ונעידוהו

 גצ >צ הצ גצ חמ גכ ט׳י ןמיס סיל הת םיפותב ונממ אלו ונמשא וניפריח ימי ונסאמ ינמחנ וניכזש ילחא יכ
 ׳יס םירישה רישבו ת׳יק ךק׳ק טצ חצ וניפדרו תד לע ונריבעהל שחל ילכ סיכשיכ ונובבס יכ סכא
 ירבדכ ו • םינשי!שכ העורה דע םחאו חצ ידח'ה אנאיהלאה התא תישע 'ת!בר ןמז ה ת־אלת חילת ילת
 םיללהמ• דע ׳ה תא דוד ךרביו א״כ ןמיס דחא םימיה אכת וניתעיש ךינפל זכינוזעכ טית לאו וניינעב טבה

 *ן תליפת ספל לקתל רהנה תסוחד ךרד ןוילעה ן יולמ םייח זנ ־מ !אציו
 בושו ג$י 2 ויי תיחפת 3 ס



 הבושחב די
 'ריז ב׳ע ז׳י ףר .תישארב /יכרכ רהדנ וגהי 31©1
 א'ע ז״י ףד דעכזט יכד־אהמח םיהלא
 השענ םיהלא רמאיי א׳פ כ'כףד םבו •האליעאימכ
 ו״כ ףד םשי האיבנ• א,יטח 3 ר3 א׳ע ג׳כ ףד דע 'טי םד >
 ׳למכאז א׳ע שיר זכ ףד דע דרה ,רצ םיהלי 'ה רעיו ח'ע
 כ'ע דע ׳טו החליע אמיא ה3,גדאול א״ע 'ן ןדבוזהיינימ
 אנדכ״עו׳מק ןד אניו /ישיבכו איימח זלעמאד המ ג
 אנז שמשה חרזו בימכ אד לגר א׳עח״מק ףד דע בקע•
 לקמ בקעי ז3 חקר הר ־מ יר,יכ כ'ע איסק ףדבו ש״מכ.י
 טרכ״עז״עקףד ח3שד /יכרכבוהיקלזח האכז דע'וכי
 דיתעימזאכ סשדע 'וכי בקעי עמש ה/יעי ח/יכ א יי •יי
 א׳ע ז״תר ףד יחיו /יבלככו אוהה סיט גדכל ׳הבגשנ•
 משרפבזאכקינ אפוג ןיקמ כ״ע דעזמח3 הנימש לבאמ
 /י״/י ב״ע ס״ע ףד דכ ׳ כו ה3ע השמז ב״ע ח׳ע ןד זל.יי
 דע'וכי טגא רמתאד א/וכשנ אנ/י ]כ ע ה׳כ ףדנו זנב
 י/יא ןזשע/י א3 ב״ע 'נ ףדנו .א3כ אילמ .אהנ א״עו׳כ

 ףד המח/י /ישרפזמשכ וארק דימע ימיאכ סש דכ ׳יכו
 הילזירהזזכ״ע ז״לקדע׳זכי אממיריהנ דככ'עו'3ןי
 דע 'יכז ןוכימה חירכהו ב׳ע ה״עק ףדבו ןרמאקדכ
 ףיס 3״ר ףד •דיקפ משרככז דאפמה3 ׳די השעמ א״ע י׳-ק
 אי3גי ריתטכ^עדע ש׳רדהימקחיכש היה אכא׳רא׳ע
 ע׳י ףד דע 'וכו'׳ק3ש .חכז םאזב׳ע א׳י ףד ארקיו/ישרפכו
 זימככ״ע ףוסה״כףדכז אממ3 0י3ש אליעל סי3שכ׳ע
 ןיימ ׳דחא משדפבז השרכה ףיכ רע סימכ וכיעיה חיר
 כ״עףיסרע דעימ 3האב חיהיא3סדאן3כיא'עז'סףד
 ושעמ א3 כ״ע ה״פ ףר סישחק מכרפכו ןנק ע3סכ םישו
 ףדרזמאפכו םיה3א םימשה 3ע המיר דע טפשמכ לזכ
 'גמיקיא אהו ב״ע ףיס דע לארשי ךמעכ ימו מאו מפ א׳ע י׳צ
 דע׳נקידןממיזיכדכאנאמ׳א ט׳לקףד אשנ ׳פכ ז י3 ׳מ
 ׳אד׳סר ףד ןנחמאי'פכו אהעמ ינקתמאו כ א׳מק ןד
 פא3ה3י ןאכמ א״עכ״צר ףדבו דח א3כו דע לארשי עקש

 •'רדיאהףזסדעא?דןי3׳מ
 ׳סנ זימכמכ׳ה יר׳זמיל ןיקמ איה |ך) ך 0ןי

 •הכינחד ב קרפ םימי מימח
 רכזנה רפסכ זימכמכ דיסיה ןיקמ איה ןה 01י

 • מכשר 'א קרפכ

 דימכמכ ׳יכ3מ רדה קקמ איה ]"13©'!"! □ן י
 מרמשמ־י ןישאל ׳ע ׳ונה סב ■ _ .

 - שדחה ׳- .

 מינה3 שי רדסה ח רחא ך״הזי דע 3ו3א ^ן*ר31
 '4שמה ן ינעכ רהזוה ׳ימאמ ימויכ םזי ירימ
 הרקי שפנ ומא שי רשא3שאי3חגכדהיזהירכד3כרשא
 הכישמה השעחלאמטכלה ררועל'א3פנ ה3יגס איה
 יפל םירפס ראשכש רסיממיחכימ המכמ *לאמ לידג רמי
 7הנכ י יכ חרכהבו סילנדה !רמאנ וילינחל י׳פ^׳לה יפקש י

 סדטדב

 סימל ע םישודקהש יפל םנ הגיה לכ בלג םהה םירבדה
 םינומדקה םימכח ירמא רבאכ םירמא סבל ינופצמ לככ
 זנא יכ אניאל רשא לכו בלכ סנכי בלה ןמ׳ניש רכ ד לכ ה*ע
 ןכ יכ הנהו • א ימכ יגכמכש ימכ ןזאה רובעי אל הפה ןח
 ונינפל םיכזמכ ייייכחז י׳כשרה לש סבדק יפ ירבדו ליאוה
 םירמיעז םימייקו םייח ז׳ריגחז י״בשרה יליאכ איה ירה

 דדמכהדרח שכלי אלו רעכ ימי הבושמ יכרד ונל םידמלמו
 'עסב 3!י״כשרה !שרקכ יב׳ד דשא רסיממזחכימ עימשמ
 האצמ ליככש ימל ףא םידי לכ ופר בל לכ סמנ רשא רה־׳זה
 מחמב מזליעמ םשא ימא רשאל שיבי מינמכי הרימכ ידי
 רהוזב םירזופמ יאכ ולא םירמאמ ט מייהלז מינזילע
 רשא ורזעיש יפל ׳א לכ סכ ארוקה ןדרי ןעמל הפ םכדעא
 חמפ 'כ ג״ע ףר חנמשרפךהלז • םררט תזז • ודי גישמ
 ריבעא דומע ימיאכ םש דע ׳וכז עדא ינא ׳עשפ ט ימאו
 אייקידצ ןוכיא ןיאכז א׳ר דמא ׳כ ח״ע ףד סש • ץראה ןמ
 חלשיו משרכבו •דאמ ׳הל םיאטחו ׳א ס׳ע ףד דע׳זכו

 הילע י/יא דכ ב״ע דע'וכז זועמל 'ה בוט ח/יפ ׳א ד עק
 'יכז בקעי בשיו 'אס״עק ףד בשיו משרפכו • אגידד וקע
 זימפ הדואי יבר 'א א׳צק ףדבז • היקלזח האכז ב״ע דכ
 • ילילו אמקי א/ייר1אב ילדמשמדב׳עדע׳טי הידא גאשיה
 יחט אריא המל ח/יפ א" י א׳ע ףט ה׳צק ץקמ /ישרפכו
 'כ ג״ר ףרכ 1 • ס ולש ה׳מטימנ לכו ׳א ט*צק רע 'וג 1 עד

 'אר׳רףרדע׳טזבקעי מייאש היהז תמפ ןיחנייכר
 ברקיו מו״יר ףד יתיז ,םיפכ! • אמלעב האגסאל אמכח

 7•סימש דע בימכ ינהכו דע א״ע ס״ילד דע 'וכי לארשי ימי
 ב״ע דע׳יכי זעמש׳ישדחת יסאי חמפ י׳י א׳ע ע״כר ףדבו
 ׳זלכח׳מ א״ע זיכרףדכז -ןזהלד ן ימויכו.הילידקמזיכ
 מימש משרפכו • ןרמאקדכ אנ׳דככז״כרףדרעןימוי
 זגתואכ ב״ע רעאחראכ ליזא הוהאכאיכרא*ע'ןףד
 םא רמאמ נ״ע ס ףד חלשב משרפכז • הדימכ םינושש
 • זל זניוק הז זניהלא הא׳ע ףס דפ'וכי עמשמ עימב
 ידע םידבעה /יאצכ אצמ אל כ״ע ז״צ ףד םיטפשממנרפכל
 דל ןמי יטידח םאו׳קףרכי • ב״עולהשעיז׳נג׳עשיי

 הזבמ אל סיהלא הכדנו רכשנ בל א׳ע מ׳קףד רע השא
 ך יאממו ןיאלע כ*ע ח״יק דע רקש רבדמ בז׳יקףדבז
 ־דע יליכו רמס ימא בימכ כ״ע ל״ק ףד המורמ משרפכו

 ה״מ אי דאמ א״ע סיי ן״ק ףדבו אדח אלטחכ א״ע א׳לק
 ט׳פק ףד הז?מ משרפכו היכרעב אמייק ב׳עא״נקדע
 מ!צמ לכאת ב׳ערע סכל ולדח ח/יפ הדואי יביאיע
 א/יחנד הכי* א״ע ס׳נק ףד להקיו תשרפנו •ךימיוצ רשאכ
 ס״ע א״יר ףדכז • הישיר וקשנו ב״ע ןיס דע הניפסל
 • והכ תעשעמשאו 'כ ב״יי ףד רע ןיקלסדכ ןימתשנו
 כ״ע דע ׳טז אטחמ ט שכנ א*ע ג״י ףד ארקיו תשדככו
 /ימעשכ אכאמ 'או״ס ףדבו ב׳מכ אטחמ ט שפנ אר לעו
 ואכ׳ע ג״כ ףדבו.לממאל למכ א׳ע ו׳י ףד דע ה״בקד

 .על1ה



 לולא חיר רחא !־•קספה תנווכ
 'שרפבו דוע עורזכ דע 'א ר״כ ףד רע ועאטח וילא עדיה
 סיהלא׳ה רמאיי רמאו אבא יכרח/יפ בד׳מףדע׳דזע
 ט׳ס ףד עזמ ירחא עשרפכז הנישעי אוה א״ע ה׳ק ףד דע
 יכדעא שנ יבז א״ע ףד דע עולעמה ריש חעפ ׳'רב׳ע
 א׳ע ו׳ע ףד דע ןיכא עחעא״ע ד*עףרכו • ה יכ ״רנ

 כ'ע חצ ףד ־#מא עשרפכו ׳יעאד אמלעבו ןיד אמ3עכ
 עשרפכז• יעאד אע3עב1 ופוס דע׳זה שדחכ אגתיהמ איער
 םדאה'ואטח 3כמ זשעייכסשאיאשיאכ״עאכחףדאשנ
 זסלטמ א3י3כ ד׳כק ףר שיר דע סש אנמיהמ חיערו 'סי
 ישפנ יכרב דודל חעפ אכא יכר א״ע ט״קףדכי •ח׳מי
 ףד ך3 ח3ס עשרפכו • טיילע האדוא3ז א׳ע זכק ףד דע
 הרבדא א״סק ףד רע אדאעשלעמש״רימאכ״עט׳נק
 ןכלביעכ ח׳ע 'א ז׳עק ףר חרק עשרפכז • ךכ םילש אנ
 ףר קלב עשרפבז • ןירעעזי ןימזייז]כ*ע דעכבל ישנא
 רע 'עירזאכ ןילדעשמד ןיכיא ןיניכחהמכ ח״ע א*ע ב׳ד
 ףד םיטפוש עשרפבז 'ץעי המ־קימ יזךגכ ב״עג״רףד

 אקלוח היל אהי א3ד דע שיאכ דחא דע םוקי אל א״ע ה׳ער
 :ןאכדערחאלאכ

 זעייעע ריעעי זז הנמאנ האירק רחא 211^1
 וחהי ךינפלמ ן ינר יה* ימאיי הרצקכ
 "" ״"׳זנטדדכ 3? וידסחו י״כשרח ירכד לכ ויהיש א׳זא
 ךילא בושל סכל ררועל סכל ברקכ םינמטנ עורחסתכז
 ונלגיע רשא ונימגפ לכ הקנ לכס ילוא םימעכ ז עמאכ
 הלעיו .עמוילעה עודמ םילחנה דשאכו סימש ישדקב

 עתעמ הריעה ר;עחעו ךינפל זיריכחז י״כשרה׳קדצ עטז
 המילש הבזשעכ וגלכקל ךנימי עא טושפעו ךדטכ אסכ
 ונכי3שע לא םימיה לכ ערה ונירוסל דוע כושנ אלשו ךינפל
 ך: שי ןישש ונל הבישה ונתח חקע לא ךסרק חורו ךינפלמ

 • טו ןסרל ויהי סכתסעהבידנ חודו

 לולא ח־ר רחא הקספה
 סעזחריא םירשימה ארוק הרשא
 םיגהונ ל'ו ברה גהנת יפ לע
 םעקושעלז לילא ח׳ר םוי רחא םזיו הליל םימי יכש׳ונעעהל
 היהא׳א העש הז רדסב ףוריצה ןיטע • סענזט ידס רדסא
 'ר העש דכל ה״יוה 'ג העש ה׳יוה ללט היהא כ העש דבל
 'עאשכז׳וכז׳וינש׳עש׳רב ךרדה הז לע ןכו׳יהא ללוכ ה״יוה
 יב ןיטמ ה״יזה םש יכומכ ללוכו היהא םש ףוריצב ליחעמ
 חיסהמ העשו העש לנב ןיטל לכוע סאו ףיקמ ייא היהא
 'ד לכב ןיטע יאל סאו ־לאמ בוט רכזנה רדסה לככ עזעש
 יחור דיקפא ךדיב דמאעשכ הלילכו ל׳נה רדסכ עיעש
 ע1עש 'ט ןיטל בוס רעוי ןאעועשכ״יבןיזכעךכ רחא
 עוטרעב ןיטע זא עיצח רחא סזקעשכז רבל םינושארה

 • ל״נה רדסכ
 ןי״יזה יפוריצ כ״י שי הגשה *שדח ב״י דגנכס מןךי
 ישרחב״י יגהגעי םדי לעש ה״יהא יפוריצ בייו *

 .• םיפזרינה ידס הזו ןסינמ סעלחעהו הנשה

 •. • י#יי ״ . ... • ההיוההאי
 ־ ה

 • • • הוהי

 •פ

 ההויההיא
• * • # * # 

 היהא
 •" "• %־

 י*#

 ןסינ
 ץההההיא • • • • וזדהי . . • • י • • •• •• % 9• + • * • יוההההאי

• • • • 
 יההא
• • • • 

 רייא
 !ההההיואי

 ו

 • • •• הוורי

%• 

 ההחהוייא
 • •״ • ״•• •״••• ״••

 ההיא ןוט
 *ח

 • • • • איההיוהה
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 • ••• • ע ל •
 אהדד
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 • • • י • • 4 • • #• 4 4^4 יאויהההה דהה

 איהה לולא
 י׳.־י •י •דד ייא

 םינושארכ םידקממ םסורחא םישדח השש לכ ןרדה הז יפבז

 ההאיההיו היהו: 1 ההיאחהוי האהי ידעה
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 לולא ח־ר רחא הקספה ו־&ווכ
 יי יד ־י י

 ץושח אההי יאההההוי דוהו איההההיו
 ולספ ההאי ההההאוי .דהיו חהההאייז

 חפט דואה ויחהיאהה והיה יוההאיהה
 טפש היאה . ההוייאהה •דויה ההיואיהה
 רדא יאהה וייאהההה ויהה יואיהההה

 ב״יהז ה״יזיאמ ליחתה כ״יה ליעל םיכיתככ סיבלישמ ןיסל'דצו יתה איהה סה לולא דוי
 זיעש לכב ׳ א סס קסד ח׳ק םלס םילועש הי״זהמ ליחתמ הראה אבי .חמש בה ולאמש שדזיה הזב
 ןיטל ןדצ1 הי׳זה ׳יהלא ןיכמכ הלועש ק״בי םשב ןייכי םג םיחופנ ׳דחה הזכ יכ ןיסי םגו סל סדיאה הגמהי 'למל
 ק*בי׳יג ת׳ר הר״צסוי״ב הךכ״עי 'עב 'א םזיכ ק׳כיה הז ןימינ ג״יל ק״עיוא דיאמי ,רוזח'שייד ןימינ גייד'ח,־ןימה
 הלוע ק״כי ינשי ונארק םזיכ סכעי ן ורחא יפב ב םויבו ׳נמה לעמ ןימינ רשע השלשה .תוצפל ןיוכיז א״אד אחצמלו

 • רמאי למוגל ךלשכ סוי לככו ג׳סי א״סק ן ינוס לודג רזא חנמה ןמ ייאיז חצמה יזא סיסכתמ קפד סרפ
 וניר־זנא יהלאז טיהלא הרה' ךינפלמ ןיכר *!■ך* םיליאמ!א׳חדאנקידלע תוא םישל ןיטיןימינג׳יהז ןייזל
 'יפשתי תאיבש תימלועה לכב ךנוצרכ ריאתש אהיגזתזיתוא ב׳י סהב שיש תוייה 'ג ןיהיצ ג*יה/י מ
 רשע תלתו ך ינפל המילש הבושתכ ינריזחהל הראה יל תויתוא ד״כהו תורחא כ'י ׳דה םלמ תללס איה ג׳יל
 ןיחומ ףקיהב ןיריאמו הזה שדחכ םיחתפנה דיזירד ןליכמ אנקד ינוקית ב׳יבז א יאד אשידק אנקידל םיריאמ הליכ
 ןיתינג״ימ עפש ךישמהל ןיטמינאזילע וריאיזא״זאד ,ללט איהש ג״י ןוקיתבו'זיתזאכ״י םהש ה״יהא השלש סה
 םעו ׳זט!שפ תייזה ׳נ םהש קיעד רזא ריאיז ארחח אשירד ׳ויתיא ד״כ ירה הייהא השש דה סדזיא ה״יהא ׳ג שי םלוכ
 םע הייהא׳ג םהש אנקיד ינוקית ג״יל ג״י סה לליכה ה״יהאהז תו׳יזיהח ולאו ח״מסה הייוהד ד*כו היהא
 'יבקזבל םשמו אזל׳שמו א׳ואל עפש ןישתי סשמי ג׳י ללסה אזל םידרוי םשמו א׳יאד יחומ יפיקהל סיריאמ זנרמאש
 יתמשנ) יחד ישפנלי ילע הדחה ךישמהל ןיטמ ינא םשמו םידרוי אזימי גיסו א׳סק םש אזל םיאבש קוביו 'קונל איזימי
 תויתוא ג״י אוהש ם״יהלא יולמ ןיכמכ תילמס ג'י השעיו גיס א׳סק 'יגב ך״רד ךדד םיב ןתונה דוס והזו תובלמל
 ימחדר ןלכמ גייה סיהלא יולמד תקתזא ג׳יה וקתמיו שיו*לחכ אוהש ן*ב 'יג סייג תיכלמ א׳הש ס״יכ יתוא ןתינו
 "לועש ג*ם םשו ןידזידהי״האב קוביו זיז ש־1חב םיחתפנה ,ג שי איכק םשב סגו ליא ושרושש רויאו ן ירוי דגיססבב
 ןייכיז ן״באירטמיגב אוהש סיב וריאיש ךרד אירטתיגב לזלאד לא לולאב םיחמר ל׳א בה ולאו ל׳א אוהש דחאו ן ידזי
 איה םשו םיפלאל איהש ,מ ןוקיתב איהש סיה1 שרוש ךשמיש '31 ןיצוק .בה .רפחש אלא ׳א רקנ אוה לולחר ׳1 ׳א ירה .
 ןיד י דוסב 9 ייזרליכא *י״ר םג 3ול6ש םיחמר לא יפדה לולאד הנורחא
 ',יתיאהלב * אשירמ דרויש ב״עדןידק 'דסה ןילי'ד ת*סזלןלא>ל ידודו
 טזפ 90* ^ ,יעברא׳זנעתהל ךירצ ןידזי׳דה ולא דגנכו תטלמלארזת

 ןידוי'הא% ן ? * % רחאסיתי ברנעתהל ךירצ סגו בה׳גידעלולאמ תוינעת
 קרוי טלן*%ן ־י { *3* היזה היהא תויתוא ח׳מ דגנכ תועש תימ םהב שיש חיר
 אוהש רבד לכו ויל ירה ןידוי כ״י□ רחא י ןחוי׳טה ןיזכי סנו אנקיד יניקתגייתז אשירד ןזמינ גידמ חריש
 םילוע ןידמ ב״עז ןידזיכ״עירה לופכ איהןוילעה רוקמכ םשכ ןיטי םגו חיננ סהללטה םעש הוהא היזהדנגכסהש
 הליעש טושפ םיהלא שרושו ך*שת ןיכמכ ס״ימ םימעפ 'ת ירה היהא תויתוא 'דו תייתיא ב םהכ שיש ג״סו איסק

 • סימ םימעפ'שיינהויתייתיא'ה1)*פ . * דוקינב היהא סש דקנל ךירצנ תימ םה םימעע ינש דיכ
 *ט דגנכ היקמל םיכשמנ סימה ולאש ןיטמ ^"א תוא תייתיא חימה ולא קלחל ךירצו קדיחב היוהו לוגס

 זיוקמה למב׳ישמכתממ קימל אנקיר ׳געיית םהיכרי הייהא הזיוה יפוריצ ב׳ימ דחא םע העש לבנ
 לבכו דימו • .

* 
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 לולא (ערח תליבט תנווכ

 ארקיו

 הדמ םישתש ידש סש י״ע השענ הדת לכ יב עדיכ לבני
 'יליע רועישכש ס׳דס םיתעש 'ט ןכו בכת הפ רע יד רתיאו.
 לליכהי תייתיאה סער׳יתת אוהש ואילמב יידש ןיכמכ
 סיהלא עס ידמ ן״ידויד יידש ךשמי ־1 •"דשל יכ ןיכה ינחו
 ישפנ וליוני םימה ולאכו רכזנה ן !קיתכ ש ןיבלא יולמבד
 יכחל ןיטמ ינאו םינוקית ג׳יתיאה לבקל יתקשנו יחוד-

 • ׳וספכ הז ריזיי ייע םינוקית ג׳י םע יידש
 ןיכמכ ןגמ 'יגכ דג׳ממי שתש תואיכת רגפמו
 ל׳א׳גה ולאו האמדק ןוקיתכר ל׳א ג
 אוהש ןישאדה ןלת׳ םשוח בכוי עלב םיכלמ ג רגנכ סה
 רבכו אירבר.תוכזה לכיה דע ששפ/ית םירחא בה ללס

 יידש ,יגב תיאיכת ןכו האירבכ אוה ירש סש יכ בדינ
 תלתסשב׳תא ףילחכ אצויה סשו שקשר׳ששתש יאזלמב

 ש״משד מ״שםש ראשנו י״רש 'יגב ב'יב~• איה ש׳מש
 דחיל הניטה רןייע רכזנה הראה לכ יכ /יטלמה ס׳הס
 חק/י סכו תטלמכ אוה תישו רמס ידש ןכו 'וכלמו דסי
 'תל ןיליתנמ ינא ז "יע יכ י״ש ירה״שז ש׳עשר 'מ ףיליחר 'י
 דוחי אוהו ב״י איה מ'ש לש ףוליח חק/ו םא םנ /ייתלוע ׳"ש
 סיקמה םע /יידמ ג סהשי׳נדא ה״יזהה״יהא /יומש נ

 • לולא שדוח /יליכ ט תנטתט״למי /י׳/י הנ״יכ
 םיהל׳׳ירסמיג ארקיו ן־דא השביל םיהלא
 /יוי/ייא ׳הז יולמה /ייי/ייא ג׳י םב• ןידזיד
 ןירויד ם׳יהלא 'יג השביל טשפ םיהלא אוה םיהלא טושפה
 הישמ ןינהכ סיהלא׳רה ילאו ןיפלאד םיהלא 'ינ קרא רכזנכ
 עברא ולא י/ירכגהז י/ימנפו י/יאטח םאש א*?א י׳תר דרי
 ׳א םשל זתח סהמ/י׳א לכש הי׳נתד /ז!י/מא 'ד לע םיהלא

 המילש הכיש/יבבש ינירה ן״בה׳מג׳סכ״ע/ייתס דמ
 /׳אז י/יבוש/יב ןידה /ידמ לע םימחר /ירמ ריבגמ ינירהו
 ג׳ס םשכו ןידויד היהא םשכ ןיטה ינא;םג השוע ינאש
 שס1)ןכ םש ,יגכ איהש םיב וריאיש ךרר ןיכמכ םילוג ש
 /יימש ב סה ךרד ן״ב םש םיב אוהש ן׳יד ם״יב ןתינה
 ינאו'וכז ה״כש ,יגכ אשנ ןוב אשנ ןימכ לא ימ סמכו כה
 יהי ה״יזה סס אוהש ו׳כ י״ע וקתמתי םיניד ה׳כשהש ןיטמ־
 לככ ונוצרכ ריאיש זני/ימא יהלאז וניהלח ׳ה ןינבלמ ןומ

 'מילש הבישתכ ינריזחהל הראה ילעיפשיי ארבש תימלועה
 ףיקיהכ סיריאתי הז שדחכ םיחתפנה יזחרר ןליכמ ג׳ימ
 ינאייתתשני יחחו ישפנל 1ריאיז יל וריאיו אי׳אדןיהמ
 ׳הש ק׳עד אשירד ןימינ ג״ימ ןאכרכז עפש ןישחהל ןיסמ
 'גקיד יניקית ג׳יל תויתיא ג״י ללטה םעו ב׳עד תי׳יוה ׳ג
 םשמיאיואל םשמי׳זיתזאג״י סה ללטה םעו ה׳הא׳ג סהש

 'פשו 'ראה :ךישמהל ןיטס ינא םשמ׳ אכקינל ק׳תמי ק׳תל
 ינא ב״חאיערז׳רזו יערזדן'רנלו יערזלו ימשנו *חור ישפנל

 לכקתתלתייתיאג׳יט שיש ואולמב םיהלא םשכ ןיסמ
 ידי לע הז שדחב׳דיתפנה ימחרר ןליכמ ג׳י ייע םהמ תיח

 בה׳לחכיראכת" הזב׳ירכדס רתי^׳וליבש ג׳י׳שבד ימה
 יקרפב

 לב ל׳נהאסכ שעירשאשינא יישאו ריסב 5י1ז יקרפכ
 לא איטחי;יתלבל דרחי בז ׳תהלי ׳יזזתכ טל׳רועל 'ימיה
 ביט ושדחב שדח ידימ םישה ןיקילשתש שמ ילבכוירעשה
 דדסתיא קלח הגהי׳א 0? 'ימיה׳זדת פ*ע שמכ זנהל׳פיז
 • הרטג דממ רדסת 'א קלח הגהי ב □וי דסח סיבדז
 הגהי ׳ר ם1י ת״ת םישנ רדהמ 'א קלח הגה י ג 0ןי
 ׳א קלח הגהי ׳ה סו" חצנ ןיקיזנ רדסמ ,א קלח
 תירהטרדסמ 'אקלח הגהי׳ו סוי דזה םישרק רדסמ
 דחא םוי וירחא אבה עובשב הלילח רזיח היהי ןכו •',ריסי
 הגהי ׳כ םויב ןבז חינהש ם קתמ םיערז ח כ קלח הגהי
 קלח םישנ רדסמ הגהי'ג'ויכ ןכו חינהש םיקקמ'ב קלח
 ראשו םימיה ראש ןרדה הז לע ןכי חינהש םוקסת 'כ
 ירדס אתיש תאירק םיתתש דע שיתכ שדח לש תיעסשה
 ןיקת אוהו םימיה תחת יפ ;לע ושדחב שיח ידימ הנשמ
 • םיבבושה ןזקתקיפכ ינראיבש לתכ 'ירבה םגפלאלפנ
 םשל? רבחמה ברה די תביתכמ בותכ אצמי "111?
 .• לאנתנ ר״הל ליח רפשה ףיס סירטניקב
 דיתילה רדס ןלת יז ןרדב ןרואו ןליכשא ינתת תלאש
 אנה המכחה תא גישהל םדאה שדקתה ןרדי יתגהנהו
 '!ן• ת לכמו שדחה ירפסכ הכחא ןרדב הז לכ יתרדס רבכ
 האלפנ רשאכו שידח ילב יתדמ ןיאוא׳א קלח ןאיצזהל
 םכרשא תיגהנתה הרצק ךרדב הפךחעאיל ךתבהא

 הוו • ןראב רשא םינתיאהו לי ברה יגהנמ יפ לע גהנתת
 'חיתהל ריהז תייפל ׳ א דומלה ןמעב גיהנת יש א רדסה
 ללוזמ רקי איצוהל אלפנ ןיקת איהו ךדומיל ינפל דימת
 הפילקה חכ רבגוה עשר ודועב ושענ רשא ט׳עמז הרית
 םיי םיפלאל דיחי תלפת ךייתיל ינפל רתאת 'ב עדמכ
 ׳ ד ש םי תיליצמ׳ךב ורגתי אלש ירכ אלפנ תלניית 'ירי םזי
 תגכ טרפכו ךאיטחהל הריתב קסוע ןדועב היבקוני מ'ס
 יאש םינוציחל תאצוהש ערוה תכיס ןקתל ןיכת התאש
 קלסלו טכישהןזקתכ הז יתעדוה רשאכ רתוי ןכ אנקתמ
 ה׳ייה סשכיתכ ךינפל היהת ןתיא תסייטה תיכשחמה
 ד יקנב הנורחא'הז תירככ ןרבעל קוספבש תירבב דוקנב

 ידכי׳ג ןטש ן/יה היפטפטםש1אבש
 תארי ז ־־ : * ־א •י היהתש
 ידגנל׳היתיזש ת׳י ריקנכ תייהנ ןייכתךיגפ לע'ה
 ׳ה/־א ארי פ םיי לככ רתאתי הוהי, הכ יכ רימת

 ־ ברעתת לא םינוש םעז * י : 'ןלמו סב
 דט ךשמייש יתטא *הלאו יהלא 'ה ךינפלמ ןימ יהי
 הזומרה האליע הניכ הנוילע הארימ האריה
 ינב ת״ר!רבשמו ה״יהא םש ה״יהי תא ארי ת׳י רפסמב
 "הי הדטיבש ידש םש דפסמ סינ* םעו ךלת.־

 לש העתי יקל ה״ארי רפסמכ ב׳ע ת!מש ג תח;אמל
 ע הלאמש וקב ח *ארי רפסמכ ב״ע תימש גז תיבלס
 כ יעב דדיסבז התיעצמא.יקב ה׳ארי רפסמכ כ'ע תזמש

 ה/דיבזיכש



 הריכזה תלעותל חלפ ר
 6 ינ>ש ס ייו ןלמו טב מ'י רפסמכ ב״ע רשע ויהיממכחכש
 ימ׳להי ןכבו סיל1לב 'ה .תבהא םהילא ףרצהב בדעמ.ח ^
 ך ־יע לארשי .לב בלבו יב3ב ו33ה מגאיימ עטמש א׳וא

 3כ ריתמ מ יממ ולה מאדי ארמהו דבכנה םשה מא האר*$

 יפ ירמא קמל ויהי ׳טז וני3ע וניה3א 'ה םעט יהי ־ ם*ת,ה
 ידכ הגישהל היהמ הרומב ןקסע מנ׳וכ לקיע 'די •
 ידכ םדאה 3כ הז יכ השליש 3א ה/ייברה3ו ןשפנ מא רניבי
 אטבל לינרהיהמ ןכ 3עז מקמ3זןיי3עה סראסילבהז^
 אתשאדחי3 רמאמפכ ןר׳מ3 ׳נפ3 רימפשכ י3א רירב ל
 • סש ימייהשכ סימכפ המכ ןימעדוה רבאכ 'וכי ה״בקדד

 0יי3כב ןיטמ מימימא הגשהגישהלחבןלמייהלו׳ח
 'שודקכ םוי 'מ בשמ םאו ימויכ סיי ידימסיכיממה׳ילאלמב
 חור מגשה3 קפכי3ב נישמה3יטכ החיש י3ב הרהטבו
 ריהז היהמ '1 •ןכ3 מנכוה־ןספנ יכ ימ* די יכ שדקי
 1פ ערחירסש אצמנש םיקמנ דית3מ א3שראתראתכ
 םי3שו סוי העשרה 3טגחכ ריבגמו 3;חכ שדק עמדמ
 סנ ךמצע קיחרהל ריהז היהמ ךשפנב םוגפמ אלש ידכו

 הכרהמיעק איצוהל ןרטצמ סא דיפקמ לאו • הלבכ חיר,*
 הרימ ריקלל הלא לכמ ־שרפומו שדקומ םיקמ ןל ןיכהל
 ש״מכ םימשה ןמ ןימזאצוס ןל ולפכי יכ השודקבו הרהטב
 מ ׳ימיא עברא דפהמ דומיל מכ׳מןכ לעיכה״הלזביה
 אלש ירכו 'ז • הנושארהמ!אה רפסמלפכאיה מינזיחא
 םלועל ענממ אלו םלועל בצעמ אל הxהל בוכיע ךל אהי
 לודג רקיע אוה הז יכ הרהט היקה ידילערזהטממהל
 ר דרעמ אל ןרוצה מע3 אמטנ סאו הנגישי אל שיא העלבו

 לטטמ אלא רכינ סנוא אלכ העש יצח וליפא ךמאת׳טכ
 תכ ןיאש ה״תלז ברה מכז-עגר לכי העש לכ רוהט ה׳המי
 'יתישרהמ!נטה סשור׳וסכל מגשד הרימי שפנה מראהב
 המ חכשת אלש ידכ ח • יירקמ יהטיז לובטיש דע תצמב
 '׳יקלו רשאל לדמסה 'רכירד אמלע ףא ן קמל דמיל המאש
 הלינס אוה יכ בה״בב ךיותיל עטקל ההלז ברה גהנמ
 הזל הלוגס גרה גמכ ד.יעו .הרטז ה תכ קיזחהל האלפנ
 פ׳ג גלשב וחצמ ן־חריו ה״חכש הפסמש גלבכ לגלגמהל
 ןידויד היהא סשדמחא האולימב ף*1*'ואל ןדכ• םעפ לככ
 םליאו •ן״יההד ה״יהא םשד מ־יאו ןיפ^ד היהא סשר׳אי
 :ךדומל ינפל רומא ןלמ וז ןרדב ןרוא הזב רקיעה

 ן'לנ ךכזמש ימסא יהלאז יהלא 'ה ךינפלמ ןוצר
 חכשא אלו רטזאס׳מיממה ןמייממלוגס תכב
 תכבו • וימימ יבזכי אל רשא רהנכ היהאו ימנשממ ח רבד
 החכשה טעמל א״זב מילדגד ןיחימ וכשמיי ךמיימ מלינכ
 ודריו *םיוקתמ סמוא מיחדלז מיניבקד סיהלא ינירד
 ס.ימ א לכב ישא סיהלאמימששלשמזלדגר ןיחומ תככ
 רשא ה״סש םילועה םשרוש מיימוא'הז סיהלא יפוריצ ך״ק
 שארב מילדגק יחומ םע זרא שי םהכש ררבתה א׳ז שחרב
 'טלמה שארב דוע ודיי ן .ונזרגב ודרי׳פ׳רינ ך״ק תישילש

 גרעמד 'דוסמ רט ודריו • םיששה מיצתמ םישלש זראש ד
 גיינחמ דוסיבש ה׳י םש רפסמכ ז״ט ראשיו טש מחו.ןגכ
 םישילשה'כ דזעוטעממיז האירבה שארדזעחרד'לה
 ןכבו א״סכה רפסמכ הלטה םיהלא מ!ימיא 'היראשיז
 יהפט דבאמ וניאש דוס דטכ מ;יהל הליעמ הריכזל הכזא
 קמלכז םלועמ רכד חכשא אלש יפב יוגש ידותלמ היהיו

 ןיכמ יכלש המ לכי ג מ!ש ינזאו 'ה ארינו מ'דכ רבלמ יפש
 זכילע טיהלא 'ה םעזנ יה" םלועל חבשא אל בשחמ יחומו
 היהי 'א מינקנ הלימה םיכרד ז״טכז 'ט • ןיניל ׳יהי ׳סז
 סבדב ןייעל ׳ג'יכושח םירבח םע ב 'יתבחה ילחנמ ךכל
 טמל םינויצ ךל השעמ 'ה ע״ג חומיל ד-מלל 'ד םינושארה
 רודנלו דחאכ םייה אלו'א ן־בוקכ ריממ ארקמ'ז דימלמש
 חי לפסכ ןייעמ 'ז׳זאיקכה לז הלחנ תעינמ אוה יכ ומלוזכ
 'חבלהמא ביחרמש הרישקה יפויבו הבימכב םיפי סרס

 'הב םיפרטצמ םיכר מ!קש יכ אלמ הפבו םר לי קכ ד מלמ
 ןיזפחה יכ ךרימיל ןויגהב ריהמ'יהמ אל 'ט הפה מ!אצימ
 הנק!'רקנהס־תגזקהאזהרגחןל הנק'יה •רמיערהזכ
 ד מלמש המלכ א׳יה סוי םוי הרומה ישזדיח׳ומכמש התנח
 חבשמ אלש א״ל סייכ ט מונהל רדחמ ס!י 'לכ כומכמו
 המא ךירצ כ'יה •ךשפנכ בייחממו ךמנשממדחאדכד
 דיב קזחהןכלז׳כשחמכז רובדכ ו׳שעמכ'טמ ג׳ירמ׳לסהל
 ג׳ירמה ריאיב םהב שיש ק״מסו ג״מס זא ס״כמיהל׳להגה
 היהמ אלש הרזמ ייכרב היכרי הירפ מיצמ םייקל ג׳יה
 שדחמש המא ךיינז ף׳סי ףיסומ אלר לז״אז ךלכשב רקע
 ך מיחיאי ןכבו אנד ממדקמ משדיח אלשהמהזילככ
 'תכחל גייס ש״תכ רובדב טעמל׳מכחהמגסהו״טכה״על
 איה םימכח טמש מטזט מייה לכ מיינק שלישו הקימש
 המכחה מנשהל לודג ןיגע אוה ט מודרטתהה ן ינע
 ׳פה יקספמ מצ[יםזי לכב מזרקל רהזה 'יי •הסחקהו
 ךל ימבמכש ממפמה רדס םע ךימעדזהרשאכמ׳ומס
 םימרדס ישאכ םידס ןל קימעהמ ימאלנז הרבעש הנשכ
 הגהמ ךכ לחאו הפנ ג״יב 'פטמ1 הפי ךרדב שדחה חפסב
 ךכ ר׳ראו םיגימ מחא םעפו לארקמ מחא םעפ םיאיבנכ
 םהש מ*חנכ םימכח ירגד רבחמ בושו סט ימכ ארקמ
 הפ לעבש הרימ םע במכבש תרומ דסן׳מח מזימיא
 הלידג הלוגס םהל שיו ךימערוהש רדסכ הנשמכ הגהמי
 הכלה דימלמ בושו מ>יבה םגפ ןיקמלו עיה יציה גורהל
 ןייעל ךרטצמ סאו ןל רשפא סא הנשמב ׳ינשש רדסהמ סג
 'הזמו אוהה רדסב ןייעמ הבישיה ירבח ינפמ יחא םוקמב
 ןיע אוה [ט הבישיה ינב סכ דומילב האגממ אלש דאמ
 ט ןהכ שמחו עיזמש דעחכב השקמ השקמב בז ילילפ
 ח,ישיקה םימרוגה מיפילקה שימ ה ל האלפנ הלוגס איה

 סהה׳זפילקה ריסהל םהילע קממ ישא סיצזרימב ןיטמ!
 היטושיק ד׳בב המסקל הנוילעה הילכ ד׳ס הכלהה לעמ
 ימ לכס םינומדקה ורמאו ברה שימכהלשב״יזולשכ׳י

 השקמש



 מ,ר דרלבקה דוסיל סרוק רפול חלפה
 אלו יננאדקי זא רמאנ זילע קתיאלי הכלהכ השקמש
 היכ 'י 'ןידי רתאקד איסד ;ןקתכ ךילכ יתאנמ יכנא ז הנעיי
 רזע ראיתנ סינוקתב סבו הנבא אלויננזארקיזארמתא
 דח הכלהל הכזד ןאמ לכליזתטלה הנזש תלג־מ לדיג
 לא סייבסוי ידימ תכלל ריהז יוהו'וכי דחאמלעתיר♦
 ונלכקו לחג סנ־א רנתאלסא תכלמ ענמת אלי הבישיה
 ומצע ענימ סדאב סעפ לכ דגנכ •כ ל'ז בר יי י׳רה םשוי
 לש הכישי ןוי יתיא סיחח ןכ הזה סל יעב הב •ב •ל תכלמ
 רהזה ןכיפלו שממ םימיה רפסמכ אבה םלועכ הלעל

 השח לש בישי לכ דגנכ יכ תעדי רבכ יכ דימ הזב ךח-רכ
 יחא אי •הלעה הזכירו הלעתל הבישי הדגנכ שי
 קיסעת הריתה ףמ דזכ דימלת׳ סנשמ ארקמ דמלתש
 קיעה השק איהש יתש גרה בתכו הלבקה ד ס אוה המשנב
 קסעמ רתיי הלבקי תחגא ,ישרדת םהש ירפכ !דימל הכרי
 הנפיו דימלתה ןמ ודי חיני ןחכש איה סא יתייכז דימלתה
 קפח טלש דומילב !דימל הברי םליעלש דיכ בתכו הלבקל
 אלו ט קשיחש אוהה דמלה ןיקתל לגלגתנ אתש ׳כ רתיי
 םינזקתכז רהוזכ הגהתש םדוקו • רחא דימל ןיקתל
 ןדו/ייל ינפל רתאת יל ישא סישירדת הזיאו בלה בתכבו

 .:הז חסינ

 יבנא הנה 'טי היתניכשז ה״כקדאתש אד1דייל
 תת דגנכ סהש רותה יזרב תיגהל אב
 ויאו איה ר> ה״מ םש• יכ ריאמש תיליצאה סלזעדא׳זר
 ףילח תימש השלש תיריאמל ויהו הבכרמ ילתישעלפ׳ה
 רבאה׳הד*>יה׳ה ף׳לאא׳ה ר׳יי אהף'לאי׳הד״זיי׳ה
 רבא ,יתכח ירבד ןכבות׳זיכ סיל׳ע םיללט ,ג תבהא סע
 יניע לג זעמש׳ ת׳זינב ןתרות יזר תיליג סרירי לע
 אוהש הז 'פמ אצויה סשב ןיטתי ןתרותמ'יאלפנ הסיכאי

 תפ י רגנ והי יתטע טיר תעג
 • • • ^ " • ״ י • •

 קר,ר דרי המכחב 'ה ןכ רחא רמאתי ן^א ךל1
 וניהלא׳הסעוניהיוהנטתב סימש ןניכ 'ד :
 • הגשת אלו הז דומלכ חח ת״נ ,צמת הז ־קדבו ׳טי ונילכ

 ירדתב אבל ושפנ התואש ימ לכ ל׳זי ל׳ז י׳חרהמ בתכ ב י
 'ה תארי לכה תישאר • זלא סיאנת םייקיו רשאי זז המכח
 אל ת־תינכ חיהשתיממירה תארי יכ שנועה תארי ליר
 המכח תעידיכ יתמגמ רקיעו • יז התכח ןיתת א1׳ הנגישי
 'יקסועה םיארקנ ןכ לע יכ סרכה ןמ םיציק רעבל היהי יז
 ורגנ הפילקה׳זעתיש קפס ילכו • אלקח ירצחמ יז המכחב
 רהזהל ושארב ויניע ת׳־יהל ןדצ ןבלי !תותפלו ואיטחהל
 הזיחא םיש םהל היהי אלש גגושב ,יפא אטח ידיל אבי אלש
 לכב רהזיו עובשה ימי לכ ;ייו רשכמ ימצע שורפל ךירצו וב
 זהטמכאד ללכב ןהש ,יתכתירבדכ ףאו ת יל תינמ יקודקד
 ומצע שריי סנ ןדצה תע לבכ ליבטי םנו רסת אלר וה8
 הרותיי סיט השעש המ הליל לכב בבחיו שימשת תעשכ

 וילע א ל ינב קלח

 >י£ חק ,ד סיכמא ׳צ סיי לכב קידצ תדמ הילשי סג • וילע
 •תילע.סרוק תסנכה תטל ךלי סג תיביכ 'ק םישירק ,י

 "ימ היהיש חיסהל ןיליפתו תילט בייח סרוק רחשה דימע
 ריהז היהי חרכהו הוצמלש וניאש רטד לכ סג • םינושארה
 • הלפתה תעכ בה״בכ רבדל ענמי הזצמ רבד ,יפאו ינתמ
 יכ המכחה ןינעכ טרפבו ארהייו היאגהת רהזהל ךירצ םג
 ףטועמ הריתב קסוע היהיש 7יצ סג •ילילפ ןזע אוה
 הר!תב קסועש תעכ ספא ותעד חיסי אלי ןיליפת׳ תילטכ
 ןיא סאו םיקסעב ןנעמי סג• ערל חסיה סושמ ט ןיא זאש

 ינחמ 'ד םויכו 'ג םוי ;ןיכי קסעה ידי לע סא ׳כ הסנרפ ול
 אהיש ךדצ םג • וניק תרטעל איהש סנוכבו הלעמל• ם יה
 ןירכ סנ •יזועמב קיזחי זא ש״מ רשאל ס׳דרפ הרותכ לתע
 ,דאמ עמש אלש ־מ יז המכחב ויתפשכ איצוי אלש יהוהל
 ותלפתב ןיטל רהזהל ךדצ סג • זילע ך תסל י>ארה
 ן״כיז ה״יזהה םש םלועל ודגנכ םישד תזיזארה תיעטה
 אלש רהזי םע ן ינהנה תכרבב טרפבו תטרבב הפי
 רכ ד לע ׳ ה תאריל עגונ וניאש רבד םיש לע !תיכב דיפקהל
 יכרד תינק הלא הנה • סיעכי אלש ש״כי לחג רבדו ןטק
 רתייי׳אזה ראופמ המכחכ םיקסועה ימש טשיחו ,ה יארי
 'לנמל ןתמשנ תא .תולעהל ידכו גי •רהזה ינב המהמ
 ם׳יכ ולא םירבדכ ריהז היהתש ךירצ ןורקכ דיסכ הלילב
 :טיה ^יטת םייבש ,א ה"הלו ברה םבתכש ךרדכ
 ןדנ ,ב ךתלפתכ ןוילעה גי.ז ססגתש רע ןתלפתב
 הנתמ וריגה םימכח רשאכ הנקתכ הקדצ םוי לכב ןתתש
 אניפיחד יראמת הליל לכב ויהל ג הנתינ ימל עדיי וניאו
 םהב רבעש ונורכז לע ילעיש םיאטחה לכ לע הדותיש
 'ע דה חסה ילב םזיה לכ ןיליפת "לע !היש 'ד סייה !תיחב
 לע רבדל! הריבעמ יתיא עינמל םזיב אבייחל יכומל 'ה

 י ז־ רהמ בתכו • הערה סרדמ טישהל הבושת ילבד וכל
 7• אלא השע אלסאזליפאוהלאלכהשעישןדצןיאש
 : הלילכ !תמשנ תילע הל קיפסי הנוקתב ולא לכמ

 :תא תענומה הריבע ;וזיא סגלשז סח השעי אל סח
 סירשיתה ומש יבשיתו ,ה יאריל אלא ונירבד ןיאז׳ולעלמ
 םלש׳יהיש יק יכ ףאו דיזמב ואטחי.אלו 'ה יכרדכ סתיחר א
 תילעהל הלוגס ןהל םי תחנמה ולא ןא ותמשנ הלעת
 ןיט ת המשנה תא ר1קשלו די • יתייב הלעמל המשנה

 בר .ה׳ק סש ה'מ ןביט בר הת • הלפת עמושב הז דוחי
 ללטה םע ח׳מר אדטמיג ב׳ל ה״מ • ל״ק ב״ע אירטמיג
 • השענ ימ ידי לעו ילש המשנל שובלו םיקידנה שטל אוהו
 ןוקת ןדאד הככ רשא ג׳ס יולימ א1הו ל בה ,טמיג ן בוט

 1זבל סג תוללכב ריעזל ףיקמ השענ ינממו האטחו ב׳י

 הפילקהש עודיי • כ״ג ילש המשנל השעי התעו סיקידגל
 התייהל׳לפתל ליערת ןכבי ףיקמ ר:אמ םידרפנ סינמחהו
 רמ לכ הפ לכ תלפ״ה עמיש התאב ן יסת הו 1 ת -י משנ
 השענ 1נקמ רשא רכזנה ליהה הנר ןוילעה הכ ל־בשכ
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 חל-לב הלעמל המשנה תולעהל
 זז ךרדב ךריאז ךליכשא הזב ירבד ירמז ו״ט ףיקמה ריא
 םדיק רתא/י הלעמל המשנה תולעהל ךל ליעזהל ךלת

 .יתיא השע /ייח 15 בסנ קיספ ש׳ק

 סשש יתיבא יה3אז יה3א 'ה ךינפ3מ ןסר 1ןךו
 ש״ב תאכ ופילחותיחיל דוקנב פ ופג
 ׳עסמכ ט׳פדת ה3יעה ש׳פשצ ; י׳•
 סבו םיללט ׳הה םע א׳נק ג״מק איסק ן״כ הימ נ״ס ביע
 איה רשא זתיללכ /יבהא םע איב ה3ועה בובנ
 ויהי תיכלמד וית׳יתת׳טון כ סס רפסמכ •
 ן/יי3ע3 ןילנ ריא/י סשמי /ייכ3מה ינפ רבע 3א עיוריאתל
 םעזג יהיו ךמש יעדוי םיקידצה ראש/יומשנ םע ה3עמ3

 :'זכי זני3ע !ניה3א'ה .

 ביתככ ריפסי ה1הי קיספ רמאמ רזיא לי 731
 • ה'3ס םש ד3זי הז סי/יע

 ישפצךכז/יש יתמא יהל׳י יהלא 'ה ךינפלמ ןיצר ^
 7'וז גויז ינדא ה1חי םע רבחתהל ייחזרז

 ללוכה םע םימע ביתככ רפסי יייתטית ישאר רפכמ
 אמיא תשבלמש שיבלמהמיחירז ישפנ לע הראה ךשמיי
 הל'ם סש דלי״י היז׳טית ישאל רפסמ ןיייהנ ל ימסח א׳זל
 לבל סרא ינב יעגני הפילקה חפ םהב לטבל ללוכה סע
 ת׳תכ רבחתהל ייחזרי י״שפנ ךכזתי יחיר:ישפנב זזחא/יי
 ןיב הימ גיס ביעי תימש ןייזל ןיחומ ךישמהלו תטלמי
 'סמכ ח ימר סיליעה תוטושפ ת׳ *ייה 'ד ת״ת׳א יסע השפז
 ללטה םע סיימע כ*>תככר*>פסיה*והיתטיתיכ0
 תטלמה רס ןב םש תייתיא יי׳לי ת״תה דס הימי ןיח מ
 עיש וריאיו ס׳ש 'דליי הז תטית יפס רכחמכ ןד םיל׳עה
 בייתכב רפסמכ דודשפנלסווריאיז׳ולא׳ואדןירוהנ
 בייתכב 'עסמכ הלועה חיהכ םש חכבי ש״פנ הליעה

 הליזחאתי לבל הפילקה לכ תילכתי תימצת ללטה םע
 ה׳ע םימע יפימב ן ח ויד ה'׳.יא האליע אמיא ריאתי
 'בשמהכי׳אליע׳וכלמ םע האתת׳טלמ רבחתתי תטלמל
 תינוכקד ן יחימ זקתמיי תילדנד ןיזיימ ח׳מר ^ש ןיחומה

 הלכ םש ת׳י רפסמכ ר ח ול •יי ח״מר רעו סייהלא ה׳זהי
 • סש חיאיז

 דיכב״ירככמהיזזס״ב ת יט ה׳ז ףיל׳י ן*ןזן
 ת׳ת הניב דיויי ינדא היייה ה׳יהא תיייתיח י
 יקתמתיי ילא'ייאב חכב וידחי ורבחתיו ורבקתיס תכלמו
 רמאי דחאה לילבו'יכו זניהלא׳ה רעינ יהיו סי׳הלאה יניד

 • הלטז דמע חרי שמר קיספ

 יריידו יס״פנ ןבזתב א*י.י 'ה ךירכלמ ןוצר *!*ך י
 !היורי ישפנ לש הראה ך:מייי ןייזנ רבחת .יל

 תיי סמכ ןיייהנלמישח יפימ חיזל 'מ* אש בלמש׳ יכ לה מ
 ינב יעגני׳יפילקבלעבל ר־ללט בכע דמיע חירי שמ'ש
 ןי׳רוייילמדריבלא סב קתמיי ןכבו סנ יזחאתילכל םדא

 ןייההרו ןייפלאד םירמא ׳ב לליכש איזר התכח ח;תד
 הלטה

 ףוריצכ׳לסז דמע ח״רי סימש תמית יעס רפסמכ הלזעה
 ך׳שז האלר ןינידךישקתמזדיזלמהזטושפהתויתאויי
 עובירכ טושפ םיהלא םש קתמזי סגי שימש ןינמכ לחדד
 ייח ףוריצכ חירי רפסמכ הלועה א״זד םיכינחה רוס
 תיכלמל המכחד ביעמ ןסחויז עסירהז טושפה תזיתיא
 זיולמ יילמי ח3מי טושפ ינדא סש תזיתיא רפסמ הלטז דס
 ילהח עטתז ׳לעתו הלזבז םילועה ןיב םב תייתיא העשתל
 סיל׳עה ב״ע םשו ג״סד ב״מ םש ייע היבא תיכב הנדפא
 ביב םש הילא ךסמויו ללוכה םע דמע רפסמכ
 יי י •* רמע חרי סמש דוקנב שיב ת״אב שימש ףוליח

 זניהלא ׳ה םעזנ יהיו הררה ויזמ ןידג ילע ז״שרפ סשמ?
 • ילטו ועדי השעמו ונילע

 תכשה תונושאר תיליל'גב םרדסת הלאשלש ןך^ןך
 הריתי השחקכ ךמצע גזהנתתבשה רירבו • תכשה׳ינזרחא תיליל 'גכ׳לילחרזזחתי

 המשנה תילעהל ליעויו הז רדס ךמאתי
 יכרד סיקת ןתיז ליח ינרזאמה לאה •רוביעל סנו
 ןימלע 4ת תראה ךשמייש איזא ׳ס ךינפלמ ןוצר יהי
 י!למ םע ןיראד אחנמי ב״ע םשד ן״ידזי עבראב םיז ומרה
 ינר זאמ׳ה לא׳ה תמית ישאר רפכמכ ךיתח הלועה יזלמה
 רויו ן׳דזיד היהא סש 'ניב3 'יאהל ייכרד ס ימית ןתייו לייח
 ילאה תטית יפס רפסמכ סיעבס 1 האמ םי ליעה ויתייתיא
 יכלמ האלל ריאהלו • יכירד סיימתן׳תיז לייח יינרואמה

 ייד• סש תראה ןכסגןשמזיז ל׳אחב ז ימיה הניכר
 רבק האל לא •י״ניזאמה רפסמכ היזהי וייד ביע הליעה
 ב׳ע ישילש ׳כ תראה לחרל ךשמיי ירשד'ד ןיליפת לש
 ךשמייי לייח׳פסתכ ד״כ ריב םהש ת תכ טשפתמה רסחמ
 הרשער כ*ע תימש רשעמ י״מ םימעפ רשע תראה ריעול
 המה תייתיא '? םתא ףלנהב רשא סית םילועהתימכח
 רשע היבק׳נל ריעזמ יז הראה עפשוי ןיתיי רפסמל ולעי
 הליעה הלעמל ראשנה ביע שילש איהש ר״כיז״מ םימעפ
 האלב תורואמל ז׳היו יילסה תי׳תיא 'ז םע םימת יפסמכ
 ת׳אכ םימת ף יליח :טיא סכ ריאיי ס׳י סית לחרו
 הליעה המחלמל ליח ~ *"׳ זגרזאמה לאה דוקנב שיב
 תוית׳א׳ט םע ןיב םש ינא ארקנה תוכלמל יינא רפסמכ
 היהאו המכחו ב׳ע א'יאמן'וזלהריתיהלאהןשמויז
 ןכגי • יתללכ םע ייכרד רפסמכ ןיליעה הניכר ץידייד
 תמשנ םע ףתתשהלו הלעמ הלעמתילעהל ן׳רנ ךכזת
 ריהז י?ה 1*י •טו ונילע וניהלא 'ה םעט יהד םיקידצה
 רשא םיניקתה ררככריי סיתכשהימיבגהצעיהלדאמ
 לער יזה ירמאמבוםיבותכבו סיאיבנבזהרותפיתיריס
 סימיה׳ורבו דקתשא ןילא׳יתכתכ רבאכ סיי סיי ייתידמ יפ

 בתכש ןררב גהנתתו • אלכנ תלעות ןיינל אצמת אנמה
 בישחלי הבשחמה רסב'א םוי ןיקת ת ויחל היהלז י׳ראה
 ךירצשתישחק תובשחמ לכ יאנפב תית-יכ ס,יב תא לכ
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 וריק דוו ׳כ םינעתסל הנווכ
 זא 'פ ה>צז> השעמ ן קממ הכביא מיכסזימ בושחל המ*
 קסעכ ונוקמ אללממחור דיסב'בסיי •אצויכו 'פדמיל
 ןיכה) דחכמ• הרטגה רוס איהש הזסזיי רעיזיכ הרומה
 'ה סייכ ןכז • דסחכ הלוכגה קממ)ס מינעמהלי
 לטטל תמא ךירצו •חצנכ וקממל דוהה ריס איהש
 רחאו המהוזה ריכעה) הלחמ )יכסמ הו רדסכ סהכ

 אכ יכנא הנה הימניכסו ה״כקד א מש ארחיל :ימאמ ךכ
 מיימיא כ י קממ)מי)יכט ב׳י )וכט)

 דסחה דוס סדנה ירי )ע ד׳וי ן״ונ מ*)ד ף׳לא י״נדא יו).יד
 ו*הכ ה״יהאו ה׳והי ינפו ד״סח הלועה ב׳עסש וריאיו
 עדו רהט ח1ד עפש עיפשמ סשמוכ״ע םי)ועה ו׳יכיב

 • 'וכז י:יה3א ׳ ה םעונ יהיו יממשנו יחור ישפנ)׳ ה מאריו

 • רמאמ החנמ מע0כו
 ןממש ךדטכ אפכ ינפ)עודיו י!)4
 אטת> אטוח סדאס״ק שדקתה מיכש
 ו)רפכממי יתדו וכלי קל ונממ ן יכירקמ ןיא1 ןכרק ךינפ)
 א)וחכומא)י שדקמ א)ט)ןיאסיכרהסימטזעכ וישכעו
 יהלאו יה)א ה ךינפ)ת ןמל יהי • זנידעכ רפכיש ןהכ
 ךינפ) םויה טפממנש ימדי יכ3ח טועימ אהיש ימטא
 וימברקה >3יאכ ךדוככ אסכ ינפ)3כוקמי כושח ימינעמכ
 רריפמי ינתמ טעתמנש םרו כלי הככו ךחכומ יכג לע
 ב׳תאירטמיג 1״ו ה׳ה ד> ןידגוךיחרכ״מ יגיוזינשדוכ
 ללוכהו 'זימיא סא יוליתה יולתו יולמ׳ סזשפ ה׳יהא ת״מיאז
 ןיההד סיהלא םש יקמממי ןכבו ס׳ר ב׳לח רפסמככ'ן>

 ר׳מ פ'ל 'ה ר׳מ פ *ל ד׳מ פ'ל ע׳ל טושפה׳לסהכ עוכירכ
 יולימכ'יה|ן'ימעפ 'י מ׳מ׳לופה ׳מ ד׳י ה ד׳ת פ'ל ר׳ו 'ה
 םינפה דוס׳זימיא ל׳ק'יליעה ?ימוא ג׳י ןה דחא לכ דשח
 מדנס 'י וקמתייו מ׳יגפמ יפשמל ילע• התה מ'מ םעו
 השמחו מידטגהז םידסחה דוס ס׳ממ םילועה םיהלא

 התה סיללס 'הז מ׳ימיא ה׳ס סמואיליתכ םיה)א מימש
 םימחה 'כ סוי׳ויה ימינעמ׳לזגס בכומיינעמ׳סמל ולעי
 'ימחה ה סוי׳ויה ישיחח ויכ1)דסחכ'רטגה ללכימ׳ריכגכ
 •לע רשא השודקה יצוצנ לכ רכחמי (חצנכ דוהה ללכי דוהכ

 ממשנ יציצכי ונימתשנ יצוצנז מיפ׳לקה ןיכ חופמכ ונידי
 זזצנ הז יא זנל הנתדונ סא וא הפילקכ םיעמיטתה זנימטא

 צע המע ןגוהכ אלש זא הנוט ילכ ונלכאש מילכאמ ינימכ
 רואל ךשחמ ולע♦ התה הכ וטה ונימנזטו וגמיגעמ חכ ידי
 םיברה ךיתחרכ המאי סמזשפנ מיחצחצב עיכשמז
 םימחרב ןייצל ךכישכ וניניע הנ׳זחמי טצימי וגכקפחמ
 רמאיו ירש תטלתכ םלוע ןקמל ן ימרכ׳ מ!רכ םילילחהו

 לככ זמטלתג ךלת לאיס♦ יהלא ה טאכ התשנ רשא לכ
 • ׳טו םילע טיהלא ׳ה םעונ יהיו הלסמ

 םגפל ןוקמהמ ט שיש״פנה ד;סכ אוהש ׳ג
 לטטל המא.ךי לנז • ופאב ושפנ ףרט רשא

 מ ב ±

 • רמאמכ׳חאו • התהוז ה ריבעהל הלחת ס

 אב יכנא הנה הימניכשו ה׳כקד אתש אדהיל
 ה״ה ף*לא רפסמכ אוהש ה״וקתכ לטטל
 אוה רשא ס*עכה ימלת לטכל ס׳עכ רפסמכ ה״ה ד>
 םהמ רשא אישק אכידו איפל אניד ם׳יהלא י׳נדא רפסמ
 סעכ יכ יל היוא .יפאב ישפנ ימכרטו יפאכ ןשע הלע
 רפסתכ ס׳יהלא ה׳והי דוחי יתדרפה חטי םיליסכ ק׳יתכ
 טפשמכ.ודח״מיז ובושי המע סיברה ךימחרכי ק׳כי
 קיממ אצי ופמ דסחה >ת 1!הלטטמליגס חכבו • ןושארה
 םש מ>ימיאד ןיד םימעפ 'ה רפסמכ םיניד ך׳ש מירסג ׳ ה
 לש א תאכ וקמממיי ה׳ניכשדך׳שמזימיאסהס י׳נדא

 • ה״נטש תזימיאד ה׳ני תוימיא רכסתכ הלועה י״נדא
 י״ה ף׳לא י׳ה ?*•? י״ה ד׳וי םיד חי ג ת׳ראתל ץ,״ך1
 א״הד״ויהוה־י״ה ו״א)י־הר״ת •י״הד׳ת
 שטכמ * ־* ינמחרמ בישמ ןכבו • י״נדא א״ה י״או
 בל ׳סי ישפנ ללהתמ 'הכ יב יממשנ ריאמ בישמו ימטזע
 יהיו ונירשבמ סעכה רבעהו ילובי סיהלא *ל ארב רוהט
 זמייפמ ןיקמ הז ןיעכ ם1גפ רשאו • 'וכז טיהלא ׳ה םעט
 םוי לככו סעכ ןינתכ מיינעמ א״נק ימינב ןיקמ) )כיי י)
 'זנה םירבד יטלפ סימפשב אטבי החנת מעשב ומינפמ מ

 • םירחא םירבד דוע מפסמכ ה)טטה רדסכ
 יבג לע רע )'הכ ךדטכ אסכ ינפל יולג
 ןקזמי ס־יה ימינפמ סיצ חכב1 ךחבזמ *
 ימייהז הטי םיליסכ קיחב רשאספכה םגפכ יפשכ ןיע
 קיחבו ק״בי םילועה םיהלא ה״והי דיחי ףילא דחפת ןגרנ
 ר״זי םישודקה ךדוחיי 'נ חככ םלש דוחיכ המע בישיו לטת
 ודוחי ,*ה י׳אי י׳ה ד> י׳הד״זי *'ה ף׳לח י*ה ״'1 י׳ה

 * *י •י 11;מ!ינעמ א׳נק םיצבו י׳נדא א׳ה ו׳אי א׳ה ר״זי
 'א קלח ה״ה ד״זי ה׳ה ף׳לא א״נקמיתש 'גמייאמל ייהז
 י׳ה םעפ י״ה ףלא סעפ ףילא טישפ ה׳יהא םשו סיי לכב
 לכב'א קלח.א׳כק הליפה י׳ה םפפ י׳ה ד'ז> םעפד>
 לכב 'א קלח א׳נק הליעה סיהלא •תא םשו ולא םימימסי•

 ך׳ש םהש מידטג 'ה ימרבגהז יממיוע רשא לכ ןקמי םת
 ך׳ש מיימיא קנחב ינראת ןחסימפפ׳הרפסהכםיניד
 סמע זקמממיי ידגנכ הבושח הניכש המיה אלז היניכשד
 הליעה ינדא סס לס 'אכ ימטעמ םיצו ימב ישמ חככ
 לע ל׳מחז סוחסיכחתה ךיתחגכו הכיכשד הינילכבמכ
 ןירחב העמשה יתייחו העוערה ימיכ קדכ קוחהו ךרבע
 הבישה ינמת זיקמ לא ךשדק ח,לו ךינפלמ ינכ ילשמ 1:1 יפא■
 זניהלא׳ה םעמ י?יוי:כמסמ הכחנ חרז ךעשי קשש יל

 - 'טו טילע

 מפכ ם ת לכבש הזל ;וקמ דוע לז ברה 31131
 יפנכ ימיפב ף ינכה תיניצ לע חמזאכ ש׳ק
 סעכה קממל ןיטי סירסתה יולג םוקמ הזחה לעמיציצה
 ךירצי ףככ רפסמכ הל יפיה ה״הד״ת ה'ת ף׳לא םש חבב
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 סעכה םגפל ןוקח
 זיהי׳טנ ונילע וניהלא 'ה םעזנ יהי)םימיה לכ הלסכל רזע ןיטמ הז לע ףסונ ןנכ 'ד ד טכ םימעפ ד הז ןיזכל המי

 !ל הנעממ רקשו אזש מעיכש ןזעסנפלז • 'טו ןוצרל טישכ ה׳יהא ףוריצבש ל׳ק םילועה םידסחה מויוה׳הכ
 • החנממעשכ רקאמי תוטעמ םידסחה יכ א׳נקסשז םעכ רפסחכ הלוע ןנכ של׳שד

 ןמזבש ןדטכ אסכ ינפל עודיו יולג םיז םזי לככ הזכ ןיטל יהז הז סעכה םיקיתממ הייהאז
 טג לע דע ליעלדכ סייק שדקמה מיכש * ה׳נ הנעממ הואגה סנפ תינעמלי - ןכעכ מפשכ ס נ>
 ןוע חלסלו לוחמל ךידסח אלפה יהלא׳ה,סמעיךחבזמ מעשנ למאמיר״יהלאסכמוימ>א.יס״יהלפסמכ׳ןינעמ
 'זכ יממגפו לקשלז אושל סיהלא מעטש תרבד לע יעשפ יכנ לע רע ׳?כו ךדטכ אסכ ינפל עודיו יולג ע״סכל החנמ
 תיכלמד תטזמחמ 'ז ףיקהל ריעז ה הפק םיאצויה םילבה רשא לכ יבבל לע ימילעהב יהלא'ה המעו •ךחבזמ
 הילא ריאהלמ סהימוריא ימענמ!ימ׳גש ימלוא בורבו האנ סנפ ןיעכ ימישע ךיניעב ערה לשאו ךימסעכה
 זדיבשוהאלוחולמוערו םיאמט םילבהב םימשבלהז סמיז מ!אימ יניע זכשחו רויאכ טפ וצבק ער ךרדו ןיאנו
 ןי3?ע זמזאילימ מזימזא רשא ג״ס םש הבש האירבכ עלבמ הכזשמ מישעל חכ רוצעא ךיא רמהל סימל יהד יברקב יכל
 'יריאמה ןירוהנ ע׳שה עפש מחונצ ימלקלקי ליכה רפסמכ מכ!נט סינכהב הזאגה סנפב המשאו האמוט ימבדה יב

 • תימש ינשמ ךמש הה "(וי מיימיא שדקה םוקמ לא סיריא םי הלה
 המה יולתה מיימזא׳ח םהילא ףרצהבשסיאילק יממינ יבוש ילחא המעו !הבגיי חטבל סימכשזהושחקה
 המעז הע״טש ןטקכ ל׳משח רפסמל ולעי יכ יממלכנ סנו ימשוב ךרי לע ימקמ יעדיה ירהאז
 3'כה רפסמכ םילועה ולא מדייצ םישלשו'ז מליגסחככ מיינעמ םוצכ ךילא אכ יכנא הנהו ירזענ מפיח ימאשנ

 םילכה 'ז עפש מייזאמל אהו ןושארה ונמיאל לכה בושי ךרב לפש הכודמו להכנ ףטכ דעויו שעור בלב הלא
 3ע 'אסכה םלועו מיכלמדמינומחמזל ףיקהל אזדהפד הרככז החילסו הליחמ שקכלכוזאכומעלומכ ימואנמ
 מידה ןילוהג ע״שה עפש וריאיו רוקעי {ישארה וטפשמ ישפנ מ ונע הזכמ אנ לא לודגה ךבוטבו ךימ־יר אככ לימ
 םינושאר מ!מ!צ השש? םירשעבו הלחעב רשאכ ל׳משחה ס׳יהלא םשמ ם׳יה תלימ׳א םסכלו ימ׳יעמ מאןקמל
 מיימיאיי וריאי׳ירחא .זיומוצ רשעכו הטושפ הלהי 05 ריאי ׳מוקנזי רוא'יעשרמ ענממי סיהלא׳י דסח ל׳אמזימזאב

 אלמו הטושפ הוהי סש ריאי ן !רחאה סיצ םייבו ג׳ס םשד לכה 'ושיו ונאיקיו עלב ליח הואנ זלפפמש הי מ׳ימ׳אמ
 ימנושמ׳צרי לכק׳מינמחר לדוגבו י״ה ו׳אז ייה ד׳ייג׳סד דצמבש הה דוי םש מכשמהכ ןושארה זכמיאל
 ינושל רוצנו ךמרמאכ ךמעזשמ'ה ךדסח ינאיביו ימטעמי שבל מואג ךלמ 'ה אזד אנקידל א׳אד אנקידד ןקזה
 יארי סכל החרז יסהכ רמאנש ךידידי מכמ היראו 'ועסשמ הטעו ממא רבד לע ךכרד ינפל רשיה םיבר .י ךימחרכ ז
 ןיאז׳יכי טיהלא ׳ה םעמ יהי ן'יפנככ 'פרתי הקדצ שמש ימש 'תשאכ 'לסכל דוע בזשא לבל היהמ לכל רפעכ ישפנו קדצ
 ךבישהל אלא הז ימכמכ אלו הזב דוע ךל ךיראהלךריצ םעונ יהיו םימיה לכ םיממבז ממאב ךדבעלו עשר מ אנ

 • ןבבל םע רשאל . בא מללק סנכלו • 'טי ןוצרל ?יהי 'טי טילע טיהלא ׳ה

 הנכה תישעלחקמ יללה םינוקמ יטפשמ 7331 ׳החנת ■ייגיטב רקא.חז םיפיצר םימי השלש הנעממ סאז
 'זבעמ אל םטפ לכ לעו הוקמה ימ דהטב ןמזבש ךדובכ אסכ ינפל עחיו יולג 1/^3"1
 3א ףרוחה ימיכ ףאו ךימכרוה רשאכ ׳ג סוילכלטטלמ דע ליעלרכ ׳וכז סייק שדקמה מיכש *
 ןטע אוה ףרוחה ימיכ הליבסה יכ הליבט םישב ךד• חנמ רבעה ימינעמ מלזנס חפב יהלא 'ה המעז ךחבזמ נ יע

 תורירקה ממזלמו ףרוחה 'ומיכ ל סטל דר/ישכ! אלפנ סאו בא מללקכ יעשפ ןזע חלסו לוחמו ךיניע דגנמ יעשפ
 רמא םילכה לבה ק1ספ רמאמ ךיפמ לכהו המישנ איצומ אכאד ארטסמ א״ואמ ריעז מייח ןירטע ןידמכ יממגפו

 • לכה לכה םילכה לבה תלהק מעדכ מ!ל!לכה הרמנה אמיאד ארטסתז דסחד אלטע
 ידי לעש ימטא יהלאי יהלא 'ה ךטפלמ ןוצר ילע ההא יל היוא וילעמ יידע דרוהו ימיגש ימליא בורכז

 'ז מורזאמל ויהי יפמ אצויה לבההו המישנה ולא םימי גכ ימינעמ םוצ הצרו לבק ךמינטח לדמכז
 3כה םילכה לכה מלהק רמא סילכה לכה קזספבשסילכה ממועל 'בז דסחר אלסעממזעל 'א ולא מיניחב 'ג ןקמל
 מיריפס ׳ז ףיקהל ק ילעה הפמ מ׳אצויה מחוא׳זלכה מלינסכי מעיב םהימוללכ תמועל'גז הלסגד ארטע
 - אזד דסחה מ־ימל ףיקי ןישארהלבהריא -מינומחמ ן׳ידוי׳דה תזריאתל ויהי םוי׳מרפכמל םילועה ?לא םימי'נ
 'גה לבה רואן •אזד הריבגה מ־דמל ףיקי כה לבה רורז !ירובנד מלטע> דסזיר תרטע תוניחב'רז ביע םשכש

 דואו אזד חצנל ףיקי דהלבה רזאו אזד^י״מ תדמל ףיקי סלני 'גכז תעדכ !ללכנ אלשכ םידרופמ מוייכגו םידסחו
 דזסיל ףיקי 'וה לבה ריאו אזד דזה תדמל ףיקי'הה לבה ד*כ ר׳כ ר׳כמ איה'א לכש ב׳ע יקלח השלש ?ריאי ילא

 3ע עיפשמ סשמז אזד מיכלמלףיקי'זה לבהראואזד םכרדמ ןככי הלאמ םוי סלי לשמיעשד״כבב״עןינמכ

 ריאב ךדבעל ל״חארדמעד חק הרהטו השו־ק חור ןירנ בישא אלזךנטר תנמכ ירוה תא דבכל ך יתיצמ בי״קננ
 לכ ריע
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 לכימ א3 סאו : ונילע טיהלא 'ה םעזנ יהיו ייח ימי לכ
 • 11! םילבה ׳זב ןיטמו קיספה רמאמ ו3א׳ילכדב ךיראהל

 'ג סיי סויה מיצמר ה״הלז י׳ראה בלה פתגכ־ו
 מכלל ןיגכ םילגרה י גימ ישפנ ה מיצתכ
 יגפל רוקעלז סי3יח רוקכ3ז םילבא סזינלז הליממירכל
 ןייכיש קסעכאלא מזיחל רשפא יא סא ןממי אשתלז ןקזה
 ןק זא ח׳מ יגפל ד !תעמשכ׳ • ׳ג םזיב ונממי יאסמ מייהל
 השריש מא ןקמלי יאיט׳טת ייקל הכש ינפמ םק יננה תאמ
 • א׳ודאנק׳ד ןקז ינפ רדהלו א׳אד אנקר האליע הכישכ

 םיהלאה ינפמ ארילו ףיסומ רכח מ0א ינפל דזמעמשנו)
 ךממכזימ זז ה ונזי מליגסכןככי א״זד אבקזנ רכח משא
 'עמשכ הלוחה מא רקבלו 'ופו ונילגי 'ה םפונ יהיו ינתכחמ

 • רתאמ הלוחה לצא
 1נ״תכ ושרוש ןקתל הלוחה מא יקבל ימאב

 'ר תיללכ מכהא סכ ה׳ת רפסת הניכ ירפש

 ׳פשה הזה הלוחה לפ ןישתהלז ה׳לוח רפסת ושריש 'ןימיא
 זימיימייא עברא םע ה׳ת םש מ׳ללכ הניכר סישמחה
 תיזימיא וימ׳נועב סאו םישתח רפסמכ םילוער ללזכהז

 םדאה מא היחמה ס׳א רוא זונג יבשאבאד דוי :רפסמ דוס רישע
 לכ ינ ולת ה ךימחרב המע יוד שר׳על יל יכפהמנ
 םימחרל י׳ורש׳רפ לש ןידה ךיפהב ןילוחכ ךיפה !בכשמ
 אצויה שחמ םשחכבו ןושארה טפשתכר׳ויר״שע

 י רמש יל׳פת ידידר מא יאשנ קזספת
 ר׳וי ד׳וי הזכ א׳סקו ב״ע עובר רפסמכ הלופה תיתיח׳ה
 י״ה ר״וי י״ה ףילא •יה ז׳י;י'הר'וי ז׳יוי״הד״א י׳ל
 רפסתכ ׳לועה ןיאה 00 זאזלימז
 זקמתהכ מ'מ יי י ־ "
 תי תאו ןוקמת 'א וילא ךישמהבז ב״ע הליעה חוקנב
 לכת מ!תה קלסמ ןכבוימ׳מאל מו׳ממ ךפהני א׳א ינפבש
 חלשו 'ע ןב 'פ הזה הלוחה לעתו לארשי מיב ךתעיליח
 וחורלו ושפנל הנינחו דסח בויב הלפמ׳ הכוראו אפרת
 םימחר אלמהו הלואשל ושפנ דרמ אלי הללמיאה זממשנלז
 גמיחהלו ופילחהלו !קיזחהלו !תואפרל זתילחהל יילע
 תמיקרצי זנמייכז ךינפל ואריו !יבהואו זיבירק לפנ ןוצרכ
 זימאשח לכ םי מ>ל!צתכ ךילשמו סמקדצייימטאמטזי
 המילש האופר ול חלשמי !ילפת ךספכ מא ךימחר ושבכיו
 מיב ךהע ילוח לכבו יכ סייוקיז ףזגהמאיפרו שפנה מאטי
 םשו ה׳מ םשו ג״ס םשמ׳ל) שדק יארקת הלא לארשי
 לכ ייח ש״רע לע ינדפסי ,דוה*'ללסהז הטושפ הי׳זה

 קורמ לכו ילוח לכ ךתת'ה ריסה'וי וילוחב מכפה ובכשת
 ךיאנוש לככ׳נמנו ךכ םמישי אל תעדי רשא םיערה סירצת
 תלוסה'ויליכאלו ול 'ימוחנ םלשאו !האפראו יתיאר זיכריד
 והרמשי ה1הי • יכיאולחת לכל אפורה יכיניע לכל
 סא הדיד • !יביוא שפנב זהנ״תמ לאין־ראכ רשואו והייתיו

 טיק
 תנואהו 'שעת'ויציעב רשיהו ךיהלא ׳ה לוקל עתשמ עיתש
 םירצמב יתמש רשא הלחמה לכ !יקזח לכ תיתשו וימיצמל

 :ךאפור ׳ה ינא יכ ךילע םישא אל

 ינמילחתי יחח ייח םהב לכלז ויחי םהילע ינדא
 תיחשי אלו ןזע רפכי סיחר אוה'1 ינייחהו
 בל ירטשל אפיר יה יממח לכ ריעי אלו ופא בישהל הכרהו
 יננמנ אל מ>תל> הי ינרסי ר ס׳י • סמסצעל שבחמז
 'דבע׳־ן מומיחשמ טלמיי'אפריו ורבד חלשיי הפ □ש

 'לחמ ימיריסהו ךמימ מאו ךמחל מא ךריכויכיהלא ׳ה מי

 גר1אכ ימרפק ׳עור.להאב ינמ הלגנו עסנ ירוד ךברקמ
 רמ'ולשל הנ'|ף ינתילבמ הליל דע םזית ינעצבי הל־מ ייח
 ך !נ ירחא מכלבה יכ ילב מחשמ ישפנ מכשח המאו רע ׳ל

 חמצמ״הרהח ךמכוראו ךרוא רחשכ עקבי ז יאטח לכ
 אפר'א'יפנככ אפרמו הקדצ שמש ימש יאר• סכל החרז ר
 םיקבדה םמא״וינתמיפאבש יכהבדנסבהיאסמבזשת
 יכייח מחשת לאוגיה םזיה םכלוכ םייח סכיהלא 'הכ
 והאראו והעיבשא םימי ןיי׳א םיתחרו רכח יכירטפתה

 הטוש פ הי1ה • ימעישיכ
 מ יב לע ונייח ימי לכ ןגננ ימיניגנו יגעישוהל ^,*ךי
 סזופק ׳המ םיקידצ מע׳שמ׳ו • חוהי

 :ה׳לצמעב

 רלו3ד
 רחא בושו • וניארק םזיב זננפי ךלמה העישוה ןףן!״ץ
 אלש םרפסמו מ־טחע ס׳ק חקמ הזה רדסה
 ז״י םהמ ר/פסמו סבלעמ א׳חאז 'א וליפא םירסח ויהי

 מא> םיתשה מא מ'ית אצויה ה1הא סש דגנכ
 ריפסמ כיחאו דחא דנל סמיא םישמ׳ ז'י ורפסתש ץרא?
 3ע היהי ןינמה א״כ'יג היהא סב דגנכ א׳כסיראסנהת

 דחאה םע סברעמו 'ה ךכ רחאו 'א הלחמ וימיימיא רדכ
 סמע סבלעמי 'ה ךכ רחאו םתע סכרפמו 'י ךכ רחאז
 דגנב ו׳כ םילאשנהמ רטסמ ךכ רחאו.׳א דצל סמישמי

 םחישמ׳ רכזנכ וימיימיא ררסלעןינתההיהדה׳זהי םש
 רחא ךכ רחאו ד״ס סיראשנהמ ר1פסמ ךכ רחא ׳א רצל
 אלא ד׳סה םע 'אה ברעמ אלי ינדא םש דגנכ ה׳ס אוהש
 ריפסמ רכ רחאו לחא רע דחאהו דחא דנל ר״סה םישמ
 םישמו לא סש דגנכ מחא3 מייא א'ל םהש םיראשנה
 'מ יאלפמו ד "סה דצבש 'אה חקמכ״חא רחא דנל סמיא

 כרפמו'3ט םע םינורחא א״לה ברעמ ךכ רחאו ר׳סה םע
 דועכ ׳א םעפ םויה לב לא רסח רמאמו הז םע הז םללכ

 ן ושלב ויהי רפוס המאש ׳ירפסתה לכו סמיא ברעת המאש
 " לילסה לע ׳ומשה ךליהו מ'יב ף״לא שדקה

 לא ינדא חצרי היהא הרחא
 בה״או



 -י

 םילוחל הלפת
 יה\!)וניהלא ׳ה ךינפלמ ןיצר יהי רמאמ 3״0א1
 ךינפל ןסר מע המע.אהמש ונימסא
 ךימיתש משחק ןעמל השע? זגימלפמ מא ןוצרב לבקל
 הז ןוידפ י״ע הפ סישענז סי־טזנה סירטסהו םישודקה
 רבגמו רסח ׳ה ךל יכ השעמל הבוטה זנמכשחמ ףרצמו
 ידי לעמישקה מ׳חסגה ?קמממי ןכילמדמלעךידסח
 סחומג םדיחרז סילזדג םידסח אןה רשא ןוילעה א׳לפ
 מא ךימחר ושבכיו ללכ ןיד מכורעמ סהב ןיאש םיטושפו
 זנימממ שירפהו !שפנל ןוידכ השעש׳פ ןב 'פ לעמ ןסעכ
 זסיחל לחג ןובשחל ףדסצמ הטחפל הטחכ לכו הקדצל
 זיכייק לכ ןסרכ ומלח ויל הכזדא׳זלעהל ושפנ לע לזמחלי
 'במשכו־א״ני א״זלי ח*ל רזייזמ׳מאמ כ״חאז • ןמא ?יבהואו
 'אדחיל רמזלי ביט יכב סנכהל ריהז דה ןממי אשמל מא3ל
 םויה יקסעב קסעמ הל אב סנה הימניכשז ה״בקר אמש
 חלשמש חטוב סא ךכו ימיב ישנא מסנרפו ימכנרפ ךרוצל
 זניהלא 'ה םעונ יהיו ידי תלשמלכב החלצהו הכרכ יל
 "זהננט ונידי השעמוזכילעהננוכ ונ׳ידי ה״שעמי ונילע
 ממלו מאשל ץנפל ישט ייי׳ש ןעמל ךמקדצב סחנ >
 ב״מ םש רפסמ אוהש ה״דמב רקשא אלשי הנ?;־לאכ
 רשע דפס וי אוהש לקשמכ אלו * וימימש '1 םע ןמ׳יגנאד
 ן ינמכ אלו ?יולימ רפסמ ז׳מ 'ימעפ רשעי ב״ע םש מיימ א
 לשכא אלו ה׳ה ד״?י ה״ה ף׳לא סס ללוכה םע ?רפכמש

 עמשמ ןכי - דע? הלס חצנ אטח דשא ןיע לישכמ סישכ
 סדוק׳וחייה ריכזהל ךירצ השודק רבדב דבלב אלש רהוזב
 אלש ידכ ה םשל רמאי סלועה ירבדב ?ליפא אלא השעמה
 רה זז ה ל ״? ו׳יימשגה ?ישעממ השעת ס ׳שכ הפילקה הרשמ
 היליעגל שנ רבליחביעלכב דזעלאר״אעייזממשרפ
 ארכדאל אשידק אמשל יאמ אשידק אמסל ?הלט זזהלד
 אלה אלסד דטע ?היאד המ לכ לע אשידק אמש הימיפב

 דחמ ןימז ט יאד ןיגכ א״טס דלע ירשיל אלו הינחלוכל
 ילטו אמי׳כע איהה לע הארשאל ליבד אשנינביכנל
 ינבמל ׳דש דכ ןינב סבד ןאמאדלעזהימקלדזעדמא?
 בימכר ןינב ינב אוה ה״כקד הנחלשל אהד ארכראל יעב
 יילע ילאש איימשד אמעייס ןחכו קדצ אלב ומיכ הכס יזה
 ד״הה םלש הילע יראקז אמשחק הילע ןימז ה״בק
 מיקפז לבא הימקיא אה ךוכ מדקפו ךלהא םינש יכ מעדיו
 כימכ 'טחמ אל? ןחכו סב ?היא דכ אמיפכ הלמ אדקפאל
 מ״צמה השעמב ש׳כז סלזעה ילבד לכל שיקמ הזתוכ׳ע
 רמזי מיצמה מזסחחב זזיאהל הצח הפילקה רמיי יכ
 השעמכ היהיש רשפאש סנו שממ ט ןיאש ימשגה רבדמ
 'לחתב׳שאכז לבה ערק מסל ןחוכו יב היינפ וזיא הוצמה
 קלסמ המא הזכ ירה'ה םשל אוהש ךיפכ רמאמ הישעה

 'ינ־תדקה גהנמ היה ןכו היצמ מיאכ ךרסמ אלש׳ינסח לכ
 סליכב הנוטה םיאיצימ ויה הוצתה זסעיש םדיקש ל׳ז
 משיפ רהוזכ ש׳מכ מחזעס׳ג ןינעכ אבא יבר ןסעכ

 ממי

 3כו בימכח״מל׳ז עירזמ משלפב ןכ? • ח״פ ךד חמי
 ווה אמי׳בע ןחכע זיהד אמעשב ןבל אשנ רשא םישנה
 ןיניא לכ ןכו'מכחפל אר׳בכשתל אר׳שדקמל אד ןחתא
 איהה שדקמאי ?היחי לע אשידק איירסד ןיגב ן ינמוא

 הזמז ןאכ דע קילס אשזדקב הירמאל [יילס דכזאמדיבע
 ל״ז ברה לש מינחכה קנעב ךיתעדוהש המ קנעל שיקמ
 הנוטב יגס אלו הנווכה יסיכ םימפשב אטבל המא ךייצש

 •הזכחו •דוחל

 זיוספ רומא םדאו םיהלא יניעב ןח ךל ^ןץןך'7ל
 קיג ח*נןיטמו'תסיעכ ןח אצמ ח״נז
 'ד ר םימעפ'ג ה םימעפב ימחאסעפהזכה״יט

 יגכתמש ימסא יהלאו יהלא׳ה ךינפלמ ן יצר טי ח םימעפ
 הזה׳חקה ךמש ןעמל׳דאו סיהלא יניעב בוט לכשי ןח ךמאמ
 ןחל ינגמו ןז *אה דוס ג*ס םשמ הראה ילע ?שרפו
 טיהלא 'ה םעזנ יהיו וניאח לכ יעעבו ךיניעב דסחלז

 • 'וכי זנילע

 סחש? ךלממ וא בושח סראמ רבד ךרטצמ 0^0
 :הז קוספ ימאמ

 ם׳יפא ךימיק״׳נמ םהימחשז ךינמוא םטלמ ץ!ךן
 יכ מעריו יכחל'י ן ילג ר רפעו ךל וטמשי ן־״רא

 סממ אצויה םשכ ןיכמו יווק ?שובי אל רשא קךך!די סא

 טדההדיקנבחוקנ?יןער2)מ איזיפ ד : *
 קחשי םימשב י : בשח דוקכ אוהש
 י יי : 'הז קספ רחאמ םאי-ק׳שח יב יכ ךינמיסו

 • הצירח ךמלפמ היהמ הלפמ לכרחאסימעפ העבש
 • ש״מב הלדבה רחא ימ ׳א רמאמש ב !ט םגו

 יטו גארמלא ןתרוחס דספה ירילמאכסא
 ש׳מל ןדכמ׳.ינורסח אלמי ס׳וקמה רמזל ליגר
 יכ זכזרסח יולימ ול ךשמי ןיאמ זזתרסיקמהמכימבסכרה
 ה״טי רפסמכ ז״כ הלועה םלוחו קמק איה םוקמ לש חיקנ
 סזקמה לש 'הה מחמ0 חמפ דוקנ םהילא ףרצהב רשא
 הניבל םיכשמנה המכח מטימנב׳ל ממיעלב״לזלעי
 כ״ע םש יולמ רפסמכ ןילזע םיקמ לש זא״טז ס״מה ןכו
 ןי־היד הי״הא םשיילמ אוה םוקת לש ס״מי ףייקי אכאד
 האלכנ הלוגס אטז רימאכ ךנודנח אלמי םהמש אתיאד

 :עדמה ימכח לצא הסינמו קחב

 לא רבדב מישפנ מנכס ךל שד ב יוא ךל קיעמ 0אן
 ומחכהל ןלמ ד ךרדב ךרואו ךליכשא וצמ לכד
 זילע דקפה קספה רמאמו אנושה ינפכ טיבמ - ימימצהלז
 3כ זילע טילשהל ןיטמו -ינית׳לע דומעי ןטשו עשר

 :בל עמדב ימאמו • הז קספ מיימיאמ םיאצויה ןסחה

 ימסא טלאו יהלא ,"ךןחי ךינפלמ ןוצר ל|ךי
 ןב ינולפ יכדא מא יי : 'יתצמי׳חבמש
 יה1!ה1י לא 'א עוברב סיהלא ןח ףק>מ קלע זסלסיי סיל פ
 אתיאד 'א1 הרטגד׳א םיטושכ סטלאמיתש ינבוסיהלא

 םיו טלק

 ףאו



 הער חור א״צוהל
 ןסשיזעש״ד ויל״ע דקפיה מטימ ישאר יעסמב סיז ימי*
 זימלה גיעסשעזבר ןיד זילע טולשיו וני/י׳יל׳פרזמע״י
 ארכחד םיניד ך״שסגז • ד׳קפהד ר'קפמ;ימ>ארפרזיב
 מניממ י׳ל מ !ימיא ׳פפמכ םיזומרה אבקינד םיניד ך״סז
 ןיגיר זילע וטלשי סנו ןיטשמ ןיבזע״שרמיימבןישוילע
 'הי הישעו הריצי האידבד סיה3א יפ׳רינ ן'ןיד ןיפיקמ
 10עוןיטשמ 'ט תיימזא 'עסקב סיזימדה שר שה ׳ןימיא
 םע ס׳ה3א רשר השקה ןיד וי3ע םילשיו • רי״מעימכיממ
 /יניממ ץימ מיימיא רפסמכ חמדה ועטי/יזיזייאו׳יי
 ירייצ לב יבאהו יביוא מ׳ימצמ 'דכחבו 33 בה סע !ינמי

 ס/ינע רפה׳דהמ 'עי3 ילע׳ימקהלכו ןדבע ינא יב ישפנ
 כ׳חאי-׳חחיה ךאלמי חח ינפ3 ן־ימכ זיהימ־כשח;> נ ־ילקו
 :הא3פכ המקנ׳ארמ הז ידשכ רייאמ ן ש י/יש• 'ר:ח'א 5י3ב

 םיאצויה ה3אה /יותשה /ינויבש י/י3בק
 מלעזמ אוה הזה קוספה /י״סי /י״רמ
 אוהו העבנו הער תחכ עגפנש יא םמעישח סדא3 םיצע
 זוחא/וו תודהיבש שיאה ירחא דימעמ ןל הלגאש ידככ
 ךיפ ןמ/יז חחה בש!מ ריקמ תפדה םיקזינ וימיעורז בב
 ?ורטטמ ?טש ערמ ׳שנ ןיט/יי .נזאב
 יה.""" ן•• ^•׳ :י:מימשב ןיכמ רועו
 םשכ ןייכ/י ב״חאז ךיל״לט 0ילי
 ף 13 יחב ןטש ערק : : : • ; ; • ; 1 :
 דוקנב שיב /י א ףי3יחפ ןחסטמ םשי אבש דיקצב ש״ב מ׳א
 ן׳חטטמ םשי ו3טםליחדיקנכ 3א 'יגזנס םשו ןיזיקףסח
 ׳וח3מי אנש דוקנב לןויכ סשו ןריק ףסוי דוקנב ערפמל

 /י׳משה ןיוכ/יי /יטי/י ׳ז יבש עשר זי3ע ד,רעה ׳ע ונואב
 ןמ זיבי/י לכ ןיטמ׳ליונהמיסומ׳ררצ־יהמתס־אצזיה
 חנג דע רמכמש /יחיפס 'ז ממיע3 מיכימ ׳ י רז ה ק ספה
 רקפהמ 3יתמ/יו סמתיעל רשאמיריפסה דוקנל הבימ 3כ
 דוקנ קיריח דוקנב ונימיב סימ/י ו רעבה דוקנ ן■ ק י3ט
 הז דוקנב /ילחא םעפ דוע ונזאב זנשחל״ר •ק לחא! חננה
 /יכי/יב םימ/יז קיריח דוקנ ונימי/יניממ 3יחמהש ימצע
 בימ 3כ /י׳י/יזא ףא ורמ!אל בלש/י ביחאל ץמק ריקכ רקפה
 רמאעיי קיריח ר׳קגב ימיינו דמא/י ינימי םוקמבש ערפמל
 • ץ תק רזקנב ה׳עקר איהש ערעתל ר״קפה רע הז ןרדב

 לגיסמ שיא'ויה3 7לצ ה3א השיע יב ךעידוהל ינא ךירצ ןבא
 םיארי'לקהש ןיק שרישמ סממשנס ס/י יאת /ייפי3קה שרג3

 • ה'ה3ז ברה ש׳תב דא/י סהח
 ס3זע /יבהא רשא יבוהא דוע ןינזא ה3גא
 מאצ3 ךדטנמ סח ךי/יבהא שפנ /יבהא
 3״ז ברהמ !נ3ביק הרע המאו ביוא הארמי םימעפ ךרדל
 ירמכ ידעב ןנמ 'ה המאו קיספ רמול מימיויא הלבק הזב
 הש ח ׳/ירזעל י/ייליא קחרמ לא 'ה המאו ישאר םירתו
 סה1 מ תש ינשב ןייכמי סהירזיא תביש
 ןייעו ןגמי ל״מינ: המאד ןייממ א.׳ ויה

 י־ענד

 אצויה ■וששעת םשי י׳סארד ד״זי ן״ישז ידע3ד
 השיחר י •י י ןישי ימרזעלדן׳יעזהמאדי׳יממ
 ׳ה ךינפלמ ןיצר יהי דמאמי ה״כוש מכימי י״אי {׳'01
 השעמש ינממ קזחמ ינע ליצמ ימטא יהלאויהלא
 ךדסחבו ילא םיק ספמ םיאצויה םישודקה מימש ןעמל
 ךדבע ינא יכ ישפנ ידרונ לכ /ידכאהז יביוא מימצמ
 מתיעל מ׳כמ הרשע ילטי ךדםחכז הז יפב שי יכ ןיטמו
 1 חקת ברה םשבו • ב׳מ סש ממיעל !ימיא כ״מ> מחיפס 'י

 11׳ ימיל *קדב סיססלמ לצנהל תלמס ימלכזק ל'ו ןיכמדה

 םס> קוספמ'יאכויה שיאתר׳בספ ר׳שחו מ !׳ישה
 • ח״דס רשא מ'ב

 האירש ןתינש םינומדקה חמא תלוגס "0־131
 רהמיש ודחא םיאנוש יא םיטסל סרחה
 רומזמ יילע רמאי סש אוה רשא ךרדה ןמ רפע ל ׳סיל דימ
 וניהלא ה ךינפלמ ןימ יהי רמה• ב׳זיחי יע© דע דחל ןייגש
 ינפל יאניש ךיכהתס ןיילע לא ונימסא "הילאו
 לע׳הס רקאנש יניכא סהיבח לש ייאניש מכפהש סשכ

 • םיכלמ יפח ס:יב קתמ ךנימי

 טחמ שיאל תשאה ןמיש תליגס ךרדכ ורמא ד11?
 ב יחמיו ןבל טוח סעממ יכירכמ הב דפמנס
 תארי םיססלב עגיפשבז ךרדל אצויש העשב ודגבב שיאה
 לצא 'יהשכ ימיי ליעויי• םעינכיו סחמה רוח ךז/ימ םהילע
 ךרדכ ךלישכ הול דוע הלוגס דיסחה יידמ הלבקו • רהנה
 • הנושאר עגפי רשא םינושארה םיממ ינימי דיב המשיש
 ימה רתאי ריעה ןמאצייבולדוע • הסיפממ דחפי אלו
 ממשנ רמזא זאסילשל יגילעסיקמל עיגאשכ ילע לבקמ
 ךרדב הלבק ריע • חדנ סלשי םילשל עיגישכו • יח לכ
 ךריכ חלמ חק ךרדל ךל/ישכ ן'בחרה שורקה ברהמ הלוגס
 עגפמשכז 'הכ םיחסונה מילעמה דיש פ'ז זילע רימאו
 • לצנמי םהיניב יא םהינפל חלמה ךלשה •קדכ סיבדאב
 ינממ ליפמ אלש ידכ ךרדל 'אצל סיס לע בוביל הצרמשכז
 יררהב ךמקדצ ׳פ בכרמשכ דימ ׳ותא קרמ אל ליפמ סאו

 גרה׳מכו ׳ ת עישימ המהבו םדא הבר הוהמ ךיטפשמ לא
 • אוהו ינתמ אצויה םשב ןיטל םיש ה״הלז

 לש ׳מ ןמ׳מהז םירא לש מ*לימ אציי ה 1/0 ד
 ת״והי ןמ ייהו עיישימ ןח ןייעתו המהב ,י ** :
 סיניתדקה ירמא סיבשרפתלו •המהב דוקנב דוקנהו
 םישיו 'ינמית ודיב סיה מפש לעת ל1ח חקיש הלוגס ךרדכ
 יעכנאב׳נעציו הפוס דע םיה מליש רמאיו מילאמשה ודיב
 דע תנרימי אלי יראב לוחה רושקי ךכ רחאו לוחה מינמיה
 רעצ לכמ טלמהל האלפנ תלוגס אוהו ימיקמל עיגיש

 אבא םאו הניפסב הלחמ ינמיה ולגר םישל רהז יו קז נו
 'ליכי אל הזב ילצא סיסימכ רשא םירבדה לכ הפ ךל דיעה
 יממש אל םלועמו • עיברלו שילשל עינא אלי העיריה
 ךמע ד סיפהל אלא הז ימבמכ אלי הלא םירבדב יחסבמ

 לכהז
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 םילהופל הליפח
 פפכופב רודה 'ד סייו • זפיכמ סדא אוהש המ יפל !בה♦
 אוהה םזיכ לדתשהל התא ךירצי האבה בשח הריתי שפנ
 חרטא אל ׳צמנכ ןניא ןנירש יכ3ז תיישעת פיו:מ פישעל
 ה/יא יכ יפ3י • םסכמו ספניזכ יטרפ דוס ךפידיה3 ימצע
 ך3יכשא פיישעמה פיזנמה ןמ איהו ךרי גמ םש להימ
 רוהט רבד ׳לחפ קמפה /יא לימפשכ ךלפ וז ךרדכ ךרואו
 ףזסא^י ׳ליתה ינפ3ש ה3י3בו יע׳כת הרהס היקמב ךמיע
 ר/יאתה רדסכ 'ירכה 3עב /ייכב םש פ!גהל דרח 3כ ךי3א
 ׳בפשכי >ש*׳ה רואל סכי3א י/ירדס רשא ןיק/יב ן קיפמה
 3ש ידהו דיבכ ידגבב ךתצע /יא טשק קינפה /יא 3ות3

 ה/יאש םיקמה קידכז ךי3א אבה 3*1 יהי3א דיבכ3 תבש
 םכגהנמ יפ3 יקנו ריהט איה סא קונ/יה ;יא 3ימ3 התש אנ
 ןהי3א אכיש סיצכח ס/יאש ס :־טמ סכיפבב סי3מ ס חאש
 פא /ייזכה3 םכב /יחפסתה ה/ישפ הז ת ןכא סכי/יב 3א
 ןיא רשא/יפונטת קחירתי ריהט םיקמ/יינפ ןיאמ 'ה רבד
 שי יכ ש׳כי קוחרמ >3יפא והי3א רש ־ מעי א3 יכ קפכ

 'יקתכ המבפירמאנהפיכרכה קנעכ היכ 'ה רבד רישת

 'ילשירי קה׳עב ורחב ה1׳ 3כ לע יב פפ<נט חיר סכ פ יגמש
 ןנח ןיקי/>ז גהנמ א!הוכה״ב3 ק::פה ךיל :יל היפילטגי
 רשא םיקמה י׳עכת קחב3 ך3 שי סכ3ם גהנת יפ3 פ׳כע
 א3 יקני ריהט יניא סאו יקני רוהט אהיש ה3ימה ושעי סש

 :יז ה3פ/י רתא/י קינ/יה יאיביש סרוקו התש ךל/י .
 ותיחרי יניידב היפניכשו ה׳בקר אתש 7

 םשב סי3שאדוחיב הלכ ה׳יאדחיל
 /יא ריבעה3 הזה ד3יה פא 3 מ3 אב יננה •לארשי לכ

 דיריד י3אתשה רסלכ פכבפסמה הגונ פפילק הלרעה
 םיגוגתה פ'פ י:׳3ש ינשו דיה חננד הידכחה דיר;ה3ו א׳וד

 פימש׳כ 'ורזאמ3 ייהו סמיקמ3ע ריאה3 פעדב םירמועה
 סי3יעה ה״יוה םש ישי3כ בז ן״ב ם/ייתש רפכת רשא ה׳יוה
 רפכמכע רפסמל ולעי המה סהתען״כהףרנהכוי'ח
 'רעפהכי׳יסיב ריאה3 יסנכי ןייה פכרי פליגס חככי 3*מ

 סיכה דס /ייריכג 'ה םע דוסיכ דכחה דיכ הזה ןייה
 י/ימיע3 קיפת אע זג מ פייפיא 'ה יבש סי׳הלא ירככתש
 פ־׳צמ פ3יגס חככז • סישי3ש בי פיריבג ב דוסיכ סש
 דוס הרטעה הסכמה הקיניה דיכ ריגה יעריכב העירפ
 הכיכתה פ'פד רחאה שילשפייא ה׳י ה3נפיפ>3רנה
 קפתזיז דוסיה דע דריו פ׳פבש ה׳ייה פיראש
 הריבגה פ*ייה פייאש פירא 'ריבג שי3ש ופתיע3
 העירפדחי פסמ3י ה3ימד "ךיי יפרמ3 י3עי התה רבא
 'נימש3 סגו'3ועדוסי קידצ 'ז3 ק3ח ן׳פי ופיללכ ׳בהא סע
 'ותש רשע 'ורואמ3 זיהו׳חרי •ןכיי׳עירכי ה3*מ׳ימש/יכ3ת

 זשרכסשמיאיזד תוריפס רשעכש אר לא ו אה דלי
 וחור !שכנ3 ריאהל/יראה ךרדה זיזמ סיתד ןפ״ה ד3יה 3ע
 שידקה ךמפיחכ םיפחו ופירבב ןתאנ פ!יה3 זפתשנו
 'יבא3מ3 הוצ ש׳ב פ'אב ה׳ילא ףוליח ץמכת <?ש חכע1

 רומשל

 םדייהלכ ישדק תייב אמטי אלש הזה דליה פא רדיש3
 הזחנ י׳דש הזחמ רכז 3כ ונל לימהביזהוצמפיכזכןכבז
 ךז׳עפ׳פבהרהת פיאר3 אילפהל דע קיהכמי קירבמ
 ןקפלןיפרכי פמכסילילאהז קאה ןמ םילולג ריכעהלו
 ןוצרל זיהי׳זכי ונילע וניהלי׳ה םעזנ יהיו ידש 'וכלמנ סליע
 ריך־ויהוי החא ךורב ךרבתו :׳סייפירמא
 ה ־ליסח לע יניצי תפינמכ ינשדק ׳שא׳ליעה ךלמ זכידי\2
 ריהזפו • לליבה םע י׳הנידהאי אירטהיגב הלימה ןייבפי
 ןייכיו ךריצח ןיכשי'ברקפי׳רחבפ'יישא' תאיש ןבק יבאל
 פיינח בלע זמרךירנחריסי חיהכסשפ׳ררפסמ
 'עכשנ יל׳ינזגדה״י ל״מ העירפ הליק ריגזזדפיכלמי דסי

 פ'רכ זימרה ן״כסשב יכזיכי! ךילכיה שחק ךתיב בזטכ
 דוקנ ה״יוהכ ן י יכפ פיכרבה ראש לכ ןכי ביט׳ב העבש״נ
 פכזדכחסלועל יכבוטיכ׳הל זדיהרמאפשךירצי קרוש
 וניאש ןתזלכ דכחה יכאוהו העירפו הלימב ןייכפז
 ורסח ארקנ׳שפפפש רחאו ביט יכ והזי ביט ארקנ טשפפת
 וריהזהש התכ ריהז יוהו • זדסח םליעל יכ רמאי זאו
 דריב בקנה ךיפ סימפצה 'ב ביתפל אלש סינימדקה
 'יינרפצה יפשה פמיש יכ הז רחא הז ספא העירפה 'ישעל
 על םוטמטו םימעש סריג סיריכה סילהימ גהנתכדחיב

 הזב דוע ןל ךיראהל יל היה ריעו • הריפכ קינפה
 ץביק)רשא הריס רפס ךפא שי רבכ יכ ימצע חירטא אלז
 • ראיפה רפמ איהו הזכ שיש פייהזאה לכ ירפסכ ףסאי

 דסב רפתב הריפה קסעל ׳ ב םויב ימכ אזת ׳ה 0ןיך
 ל י סכל יפנקפ רשא׳יה ליל ן יקפי אללממ חיר
 רבא לעו ינתמ יגתנפ אלי ופיסיפ אלי ונממ םכידי ופיפ
 'יבישחה ירכחה ןמ׳א ן יכיחב עדיי יוה׳יטזיפה לע ינפליש
 פצקמ עורגל יפעדל יפכיציהש יפל ומש יפתלעהו

 • םהה סיפכ המ םירבד

 םידי פציחרפניס ינתמ פעתששפלאש רשא לעו ן')
 סגופקפפתה הדיעמל םידי פליטנלז פייחשלש
 הז פא םג איה המךעידיא ינתמ פבקכז פינעפה רחאל
 ן״ו־ינכ ךיברנ׳ישע רחא׳ב׳ליטנ סדיק רמאפש חיהזךעידוא

 • הז חסינ סיפכ

 • 'ה ךחבזמ פא הבכיסאי יפכ ןייקנב

 יפלב בה סאש יפסא יה1ד יהלא 'ה ךינפלמ ן יצר ץר י
 ס׳מ ד״זי י׳ה דמל ףלא ןידויד סיהל:סב יפינזעכ

 דחא לכ םילועה פיתש 'ג לע ללטה סע ץחרא הליעה
 ד'1י סבו !יפ!יפיא רשעו י׳ה ו״אז י׳הר*ויס5ב״ע םהמ
 ה׳י'י עובירכ ה״יוה םביה ע הטושפ'יוהו א׳ה ויחו א'ה
 ן׳ייקנב רכסמנ ח׳יר ספשלש רפסמ רשא ה׳יהי ו׳הי
 ידי לעיפמנפ רשאו םיתחדה פדת דסחה רבגי הפ מ
 ריבגהב הפע 'טלמו ריעז הניכ דירפהל ןינידה פרוכגפ
 'ילזעה י״נדא ה״יוה ה׳יהא דחייפיויבזשי סיתחרהו דכחה
 י׳פכ



 אכק ם״ב קפגס ןםזל לגוסמ ןוקית
 .תשחקלע ישפנלוסמל ןייטמטנא המע הגהו 'יפיכ
 ן ימ םע ישפנו אז םע יחור רבוחי הב1עה ימניטכזךתש
 םשו ה׳והי םש רפסמ הכביפאו רפסמב םיזומרה ןייז י3עי
 יחור ןומישב שזשפה .תזי^יוא'־ל סע ה׳ה ו׳ז ה׳ה ריזי ן'ב

 א'וא !גחוי ה״בביסאה ן'מ ירי 3עז א'וא3 ן׳ת דוסכ ישפנו
 דוי 3כ המש רשא א׳אדאחצמד כ״ע סשמראהחילע
 ללטה סע מ'א רפכמכ מ המה ובש ןידוי 'די׳אמל בשחנ
 ן׳בסשו ה׳זהיסשרפסמ ךחבזמב סיזימלה ן״וז ודריו
 עפשה חככ זגזודזיו הטמל ללוכה סע ה׳ה ז׳ו ה׳ה ד׳יי
 הטושפ הייזה דס ס3שגויזההיהי ןבבו ה3עמ3מ ודירויש
 • סי ןוצרל ויהי ילט! יניה3א ה םעזנ יהיו הוהי ן״בימ

 ינמקיצה יכ הפ ך3 ימרש׳ 3כ ידיקפ 3כ ןר^!ך
 ךל ףיסזא יניכתכ שוקש3 הבוא םאו ך/יכהא
 ךל רשא 3כוסו3ש ןמטו םילש המאו הנהכו הנהכ דוע
 הנווכהש ר׳עלנ!אמצל םימ המישה דוס םש דוע • םילש
 םידרזישכ הניבד ןיחותד׳מסהש מטלמל ס׳לצ ךישמהל
 ם^ראה בחמ םלבקל לטי וניא אזש יפל ׳ג םישג נ הטמל
 ואו 'צ איד ס'יב סמראה ששפממ ואו יה״נב סישבלמתז
 בועוז׳א סלצ ז״חמצלדזסיהזו ׳זמבאיהש ז׳אל ;יכשתנ

 • סימהמיי/יש מג־ב הזב ןיטל

 סיעא לכונה לחא הב ןיטל בוס מרחא !"1^1-31
 יפסו ללטה םע ס׳ש מ*ר םיימ !קח׳ש
 מטלמי הנובמ מייכלמ 'ב דוס 'ב םינבא ס׳יהלא מינימ
 ללטה םע ד׳ק 'יגב םינבאו ןיוק דוסב םהינשו האמ/י

 רסמ רזא ןיכישממ ונא הז ידי לגד ןייקב ןכ םש ונייהד •
 מריבשכ ןינמ רסב הלג מל וילעש מיר;אה םהש ןינמה
 אירטמיגכ וקחש דס וה!?הלגמל מירואה יכשתנוסילכה
 י׳נדא ה׳יזה ׳יג סימ הו י*ען ללטהז ויז גמ איהש ר׳ימ
 ירבשמ מטלמכ הטמל ראשנש מלספה ררבל הנוטהו

 * ב׳ע רבונה גזזזה השענ הז ידי לעו םילכ

 המצל יריחב - !״דנ יזנכשא לאיחי ר'המל בתכ
 רשא לבז םולש ןמט י םילש המאו וכז יש פנ

 ׳בימחצלרתאי ןנחמא ידש 1 לא העטא םדק ןה םולש ךל
 הזיא ךעידוא ימיאמ משרד רשא לעו ופא ןורחמ בשי יד
 םירצמב ימייהב יכ עד • הפגמה ןינגיל לגיסמ ןיקמ
 רדסא רשא רדסה הז לז ז׳חרהמ שדקה יבמכמכ ימיאי
 ןמזל ידסו מיטקה סיטפ רדס ימעדזה דככ ליזו • ךינפל
 !ליעויו ילצא סיסימכ םירבד דוע ךעידוא המעו הפגמה

 הלפמ םדיק רתאמ • דאמ םינדחפ סהו בבלה טר ישנאל
 • פ'ג ךיפהו רשי קספה הו םזי לכב

 בגשמ מי>ה יכ ךדסח רקטל ןנראו ךז יע רישא ^£0
 ילסינמז םייב רציל •יל.רנסייכ סונתו יל
 . פ'ג ינאו רישא ךזוע ןנראו רקטל ךדסח יכ מייה בגשה

 'רפב ארקמ הלפמ לכ םדיק מיחכל זא הצרמש מגי לכבו

 • םימעפ 'ג השרפה מאו להקיו

 שעיו א אל קלק

 .ייא השע השקמ רוהט בהז הרוגמה מא שע" יל
 הירזמפכ היעיבג הנקז הבירי הרונמה
 'רזנמה יכק׳ג הירצמ'יאצוי םינק הששו 1יה הנממ היחרפז

 םיעיבג השלש •ינשה הרצמ הרונמ ינק׳גו דחאה הדנמ
 םיעיבג השלשו חרפו רימפכ דחאה הנקב םידקזשמ
 ןמ 'יאצויה׳ינקה׳ששל ןכ חרפי רומפכ 'א הנקב ׳ידקושמ

 •'יחרפו 'ירומפכ׳ירקושמ 'יעבג׳עברא הרינמכי-׳רונמה

 'נתמ 'ינקה ינש חמ רזמככי 'נממ׳ינקה ינש׳חמ רימפכו
 הנממ םיאצויה 'ינקה ׳ששל הנממ 'ינקה ינש מחת רומפכז
 שעיז •רוהט בהז מחא׳שקמ׳לט ויה׳נממ מונקו׳הירומפכ
 בהז רככ •רזה ט בהז׳ימימחמי היחקלמו׳עכש הימירנ מא

 ו׳שרפה׳לחממ׳רכ ןיטמו הילכ לכמאז׳-תיא שעליהט
 אצמנ • ם'יל כ לכר ׳ה 'פה מטימ ףיסו 'רזנמה מא שעייד
 רתאמ םעפ לככו • ת׳יזה םשד ה׳ל סה וז׳רפמ׳סזמ׳י
 מיימיא 'ומח ופסו ושארבש׳יעשי לש הז קיספ וז 'רפ רחא
 מיכ לע ונייח ימי לכ ןענימזניגנז ינפישיהל הוהי ה׳י
 הז רמאמ ךכ רחאו • ה׳יוה םש םילשהל ןיטמי ־ הוהי
 הרונמה השעמ הזו • ק׳ספ סכ ׳יבז ינעישוהל 'ה קספה
 רשא הארמכ איה השקמ החרפ דע הכירי דגיכהז השקמ

 ה״והיד 'י רשקב ה״יוה םש םילשהל ןיךת/ףן • פ׳ז ה׳רינמהמא השע ןכ תשמ מא ה האלה
 'שעמ הזח ׳1 ה״והי תיבד ׳המעישזהל י
 מגיב תכושמ׳ האנ ןיקמ איהו הרזנמה מאהשע ןבר ׳ה
 הרמזאל;האלפנ הלזגסאזהו •מ'כ התוממ ןירהמימש
 סשמויה ימלכלו הרזנ לכ םהמ לטבל ןסינכ ג׳י סוט
 ןטשו עשר וילע דקפה קוספ רתאמ כ״חאז • הפגמו יכד
 רמכמשמיי׳פס 'ז ממזעל מ!כימ 'ז טש ונימי לע ד מעי
 דוקינב הבימ1 הכימ לכ קספה רקנל ךירצו :חצנ דע

 " הזה רדסבמיריפסה
 דסח הניב המכח רמכ

 •"•ן ־.• ־.־? ״>■• •• ״•* --'י י!׳ י ז ןטשו עשר וילע דקפה

 חצנ .מ'מי סרוכג

 וגזמי רע לומעי
 • ^ י ^ • •

 .הז רדסב ושארל ופוסמ ךפיהמומוא לקאי כ'חא7
 דסח הנט המכח רמכ

 וזעטג יעמור על ימינו
 חצנ . .מ״מ ־יינג

 הפקד עריו רשע
 ועקבד דע סיהלאה ךאלמ עסד יקספ ימאמ ךכ רחאו

 רשיו ךטהרשיב׳ערמנזשארמימש השישה ןיטמו סימה
 .מויגייאג א;!מ ד־זיבב
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 חפינס ןסזל לנוסמ ןוקח . . י
 הלל זעהמ בלעטטיירינהו
 ילוכו לארשי ינקז לכל השמ ארקיו השרע יויאעי ־? ־יתאז
 .ת׳רמסיאצזיהולאתומשבןיטתו זוחתשיי םעה ־תקיז רע

 • סירנמ .תא ןיגגל ׳ה יכנמ קוספ

 לב״אל חי ו׳העיו־השרהעה־א ומ־א ליו
 סתימאי׳פ תוכית ישארמ םיאצויה .תומשכ ןיטמ סגו

 • ילטו זזגפ תכו

 ץורו ה״בו ם״אכ ב״יכ ב״עפ א״לה פ*ח
 ןיוכתי • יליכו ילית לכ ךממ ,ה דיסה)קיספ רייאתךכ יחאו

 :ונתמ סיאצזיה קתזמש 'יריצכ

 ודה ךסוכיה סרי סצרימישיכ רהאדו
 שיילרל ךשח באל סמכץבחעםץוב

 ךלס יתל אעכ ץח
 -דחא ןפואכ ופוריצל ןיכיי המיאל ייע ריזחיו

 יץדס ל״כ ו״יל ח״לכ ךדכס ה״וה יידי ס״הו
 ש״יא ל״חער״יר שיאמ י׳״ער ח״סי ר״ציכ

 י־ץיא ג״של ביבס ןח״נ ויכב ס״מי
 וגלפ ימ ימצתיצמ יל רתס התא קיספ ימאת ןכ יתאז

 יי ופוריצל ןיטיו הלס יגכבזסת .

 ז״רל וע״ר עדת הילס ו ׳סה ח*ית י״סא
 י״יג ץהר חיצדד״חז״ור ם״הצערמר״־ח
 אעת ־ץדמי־־ו״יל ב״עפי״די ה״כניחר ה״בי

 ל״חכ שדיכ״בנ ו "יכ סדרב עדו זר"הכ
 "ם״כהו״טל

 אביו עסיו ץייצ ימכ זפזייצש והננוכי לקכ ליכשמהו
 אכס רחא ףוריצכ ן יוכיז יתסשל ־לזע רוזחי ךכלתאוסיו

 •רותאו םיגפ

 ב״בל ב״ברס״נתתיס ה״סהללח ס״הא
 י״רנץברה״יצ טיפתל״לר פדפצ י1רם ב״סי
 ץ״צט ס״רל י ׳תפ ץצי ר״דנ ץ״כר תי״י

 אזרפר״סי ח״חנ ם״רביי״לבל׳יס־ו׳םח
 • א״אה ח״חל

 הציחה ךתיכ *תלילמ אצתש סדיק רקכ רבבו
 רומא

 קמע ךעגפי .אלש ריזאה יוניש יפלכ הלחת רימא
 ךתזיי חצנל ךצתילא סנ׳קרת ןישל עלכ ירבד לכ תכהא
 לככו •אצ ךכ רחאו הלס םייחקאקךשרשילהאמןחסיו
 לע 'ינמיה ךדי יכת יקנ ךפוגו ךתיב חתפמ אצתשכ העש
 ה״והיד סינפ)ו׳ז1כ ז׳סכ1פבדזרכימאתוהזזזמה
 יכ הפ־גמז רכדמו םיער םירקממ ינרמשי ( הזהי זניהלא
 ךיכרד לככ ךיקשל ( ךהוי םש ת״ס)ךל היצ* ויכאלמ
 רמאי הז (םדאה תא םירמשמה תימש סה ך״לכ םש ר״ס)
 ןיע לע הזוזמה לע תמשש רחא ךריחינתי •םימעפ ג
 ךכ רחאו הזוזמה לעדיע ךדי חיגתי ל'ז1כ ימאתי ךנימי
 לע רזע ךדי חיצתי וסכזמכ רמאתו ןיכ לע הנתישת
 זזוכרמאתי ךלאמש ןיע לע ךדיסישתךכ יחאו הזוזתה
 "ספ רומאו א׳לטא׳ה םשב הידירי ירוכ ל״ס ןמסכ
 םהיתסיבס רשא םירעה לע םיהלא תתח יהיו ועשיו

 :ופוריצב ןיטתז פ״ג בקעי ינכ ירחא טדראלו

 הלע_םיה^.תזוח יבס הוי יעו
 לומ בות הבי הזר םשאעמ

 כןינמ ינב |ךיך 1£א ־חא
^ • • 

 ׳ימעפ גיי םוי לככ יתיא רמאי םאש ל1 י*ראה זכינר כתכז
 אל קיספ רומא ךכ רחאו * ער לכמ טלמנ אהי רקבכ
 'כיה'\׳ ה״זהי ןת׳י םכארומו סכיר׳חפ םכינפכ שיאכציתי

 השלש םכל רביד רשאכ הכ טרדת רשא [יאה לכ ינפ לע
 תביתל יד״חפמ אצויה לא״ידחפ םשל ןדכתי םימעפ

 . • ופזייצל ןיטתו סכיהלא ןמ לאו םכ׳ידחע .ו

 שלג? הפי קב/ר ריי אבאהלל
 בהב ךדע רבי תמא דעב

 שיפאהמבובה״באצזרפ
 לבו רממ ביב רתר רנה

 י^• ••״ "י םדו באמ

 ןיסמו ןבאכ סמי ךעורז לזדגכ דחפו׳תמיא םיילע לופת
 זאעת ■דחפ"? התמי״אםהיל״ע לופ׳ת ת״ימ׳צזיה םשכ
 ןג׳מתירל ןיזכתי ישאר 'ירמז־חוככ חעכ ןכמ'.'ה התאו
 ורחה ב״מ םשמ םילכ קמה םהו לאירזנ לאירסג לאכימ

 נ םימעפ ׳ג ידע״ב ןג״מ ת״יכ
 תסזכש יתטא יהלאויהלא'ה ךינפלמןיצר

 סע םיאנקה תוקשה!םהיפוריצו ?לאה םיקיספה
 •גנלמשתש



 בבק ם*ב הפנס ןס6 תולוגכ
 לכמי ייזאה שיפיעו יינישמו הפנמז ינימ ינימשתס
 ינפל ךיכאלמ חלשי יתיתעו יתלפת הפמש סתיחזרזיפ
 •ךינפ׳ל טאל״מ חלש׳יא׳זה קיסכמ אצויה ל״מיח סשב
 יביוא תימת ךדסחבו • ןל ונלחי דשאכ ונילע ׳ה ןדסח יכ•
 טש״׳פההז ) • ןדבע טא יכ ישפנ ידדוצ לכ .תדבאמ
 ( ב״מ סש תמיכל תתוא ב״מי ס״י תמיעל תמית הרשע
 אלזךלסכב היהי 'הירקבו ברע והשעת ידסה הז הנה

 דומלה רדס הוו • ךלהאב ברקי אל עבנו הער ןילא הנואת
 'העשויזחלשב תשרפ הריזר םוי םויס הנהת רשא
 אריו קוספה לכ ת׳דג ן ייכתז :ךיאפר׳הינאט דע ׳וכז
 שודק םש ארכלר אירסמיג 'וכו הלהנה דיה תא לארשי
 םהש ןייכתי תורבד רבעה זר/יי תכרפ ךכ רויאו הרימשל
 דע וניזאה 'ריש ךכ רויאו • ת׳רכמ טלמהל תויתוא י׳תב
 אלש ןל ליעוהל התאירקב ןיוכתי • וקע ותמדא רפכו

 ןרהא לא השת ימאיו חדק תשרפבו • ךילעמ םלצה דסוי
 תשרפ ןכ רייאו הענומ דצעתי יע ,יכו התחמה תא חק
 ברה 'ונחכ יטפשמ לככ ןתאייקכ ןדכתי • הלט הדיקעה

 • !לח םיקוספב ל?

 ילסו'ה ןאו ןכויו ד כ ןמיס בלאימס 0*^33
 י לארשי לעמ הפגמ י יצ^תידע .

 ,ה חכומ ינפל המלש רלנעיו׳חןמיס׳א 00/0

 םירצממ יניתמא תא ןחיגיהב דע ׳טו
 • םיה\:ינדא

 דע'טזךממורא התא יהלא'הה''כןמי•
 בתכמ ח׳ל ןמיסכו יתעושיב החמשנו 9

 • 'ה תיכ לע דע'וכ1 !היקוחל

 םדא ינכ הרשע ןדכיזיכ ולט םילהמ םיבותפ
 הרצ לכמ םלמהל האלפנ הלוגס אוהו
 תיגהלמ דובעי אל הזל יאנפ תייהלחזר רוצעי אל רשאו
 ןמיס םה 1111 ׳וכי דדזי אוה י״ח י״ח דוסכ ולא םירומזמ 'חב
 ןמיסח״ל ןמיס 'ל ןמיס ג׳כןמיס 'ך ןמיס ח״י ןמיס ׳ד
 ןמיס ח״צ ןמיס א״צןמיס ׳צןמיכ ח״פ ןמיס ד׳פ ןמיס ?ס
 תילעמל ייש א״כק ג׳מקכ״מק 'יס ויק ןמיס ו״ק ןמיס ד׳ק
 דחא םוי הנשמכ הגהת ךכ רחאו • םירהה לא יניע אש י
 'הסיי דימת ׳דס1י תחמ ג סיי תיחנמ כ םוי ׳ריחבו
 רמג רחאו .אתיעינצד ארפסו הריצי דפס ׳י סיי תוינעת

 • רמאת הזה רדסה תאירק
 תוכיכש יניתטא ׳הלאו יניהלא 'ה ךינפלמ ן ימ לן״ךי
 'וכוכז׳ישהקה ךיאיבנ תוכזכו המימתה ךתרות
 ךימחר ושבכי םייה םשדק תריתכ ונדמל רשא ךדבע דוד
 וניהי/ה ונמע 'הנתתי ךיתחמ לע ךימחר יליעו ןסעכ תא
 תיישמ םינפל ונל סנכתי םימחרה תדמכי ־דסחה תרמב
 ןתלחנמו׳צראקי ׳מעמ ךפא ןורח בושי לחגה ־קישבו קדה
 תימהלעט זכזיכא הלחג הרצב ט ךתלמח ןיעב האיו
 הברו הלדג הזמצה תוצוח לכבו וניתינמיאכ אב וענו לחב
 סג כ אל

 םיצב לע תיבא הכיש שיא םע קוי הליתב סג ייחב םב
 םיהונ םהיללוע תיצ םתוארכ סחזרמת יכבכ םיקעוצ
 ופרו בל לכ סמני׳תימא קיח לע םשפנ ךפתשהב םתכממ
 ■ ,יבא ועאטחל הצפת םאו סימ הנכלת סטרכ לבז םידי לכ
 ינדא וניתלפמל המיקת ןיא ינכמתת אל סאו זניתיקת
 יוגה ךמע יכ הארו •קילחני ךמע תחשת לא !"ן!*לי
 םתלחנו וגיתאטחלו וניניעל תחלסו הז ה׳חגה * • :
 תיב לש תיקמת לעו זנילליע לעו וניפט לעו םילע םחרו

 "ינפל הארתו םיכר םידליה יכ עדוי ינדאו ךישרק ןאצ ןבר
 ,יחשמה ךאלמל רימאי ךחבזמ טג לע רובצ קחצי לש חפא
 יניתב לא אבל 'יחשמה ןתת אלי ךדי ןדה התע בר סעכ
 הי״פטפט סש׳כבו׳יתיחשמה לכ 'ימשתי׳חכתו דוע ןזגנל
 ונינפלמ םעינכתי 'תמועל גאשת הילאב £1^10 סשי
 ב״ע סישחקה־ץתלמש עבראייולימ "י" זריאד
 טתיאל לכה ביס# םהמ רס ישא ן״ב ה״מ ג׳ס
 *ולש םיירוחאו שכד־גרנז םשחכבו ןישאדה
 ולש םינפו ~ •־ ••יי תיס״סחס
 7־651.1 ״צ רא-כמגפ :י ^
 הרימשה לע :י : • י םינוממה סישחקה
 לארשי תיב לבו וניללועו וניפש סיתבלו ונל זסלמיז ורמשי0
 סייו םת לכבו םויה ריואה שופיעו יונישמו תפגממי דבדק
 ונריתסת ךיפנכ לצכו ונירחאמו ונינפלמ ןטשה רסהו
 רעו התעה סולשלו סיכוס םייחל וניאזכז םתאצ רימשו
 עסיי רפסמכ הלועה ו£ץןך0 ספ זיככו ־ םלוע
 ןידע אה םמ " יי *אילי" א״סקי ב״ע
 י " י -י וקתמהב ת׳ימ רפסמכ הלזעה

 ינפבש מאו ן׳קתמ 'א תלא ןישמהבי ב״ע הלועה זדזקנב
 ¬קע יליח לבח תימה קלסת • ת׳מאזל תיממ ךפהנו א״א
 םימתר 'למתו םיאולחת יאשו הפגמכ סטומה לארשי תיב
 ׳אועלו שפנה תאופר סתייייהלז'תיאפילז׳מילחהל םהילע
 דגנכ סהו ן״כמיהל ולא ׳יקוספ 'י ימאת ^37ךאן .ןמיל זיתי׳סו ךמש ןעמל השע ךתאריל)ןיתדמעל ןיגה

 י״נדאו ה״יות רפסמכ א״צ 'סיתוביתז ס״י
 ישארו • תרוטק לס םינמ ה״סס תמועל ה״סש םהיתויתואו
 'גה קוספ םויסו א״הז״אז א״ה ד׳ויה״מ םס׳יקוספה׳טית
 ,ד םהו ה ירישעה 'תסו 1 ׳חה םתסו ח 'הה קוספ םתסו 'י

 *םהילאו •ה״יזה תויתוא
 ׳לפת ימע ,ייפ הלילבו חסת הרהי סוני םמוי
 ,דוהי דל ימלפת ינאל י • • י■ •.'םו
 " • • ןעשי׳מאב יננע ך*מח ב חב ׳יס1י ןוצר תע

 ה סח ינליצה יתודוגמ לכמו יננעו ןלוהי ־תא ייזישיד
 זועמ ייצל יל היה ינליצה הרהמ "" •: : ךנוא ילא
 יתיועל הוהי ׳גל,מל סיהלא ינעישיהל 'חוצמ תיבל
 ןעמל יי ־•״:*׳ ׳תא הבע יתא היהי התא1 השוח
 תעדיה אלפ השוע לאה התא ינליצה ןדסח בימ ט קש

 סימענ ן1 2.

* 



 םיב הפנכה ןכזל חורזרואו תולוגכ / ־ ד
 1תיטנ תא עידוהל וקש ןעמל'םעישויו ךזוע סימענז
 הי /ירמזו יזע יכ דחפא אלו חטבא י/יעוש*}לא הניח

 יי ינקמ קחרמ לא סיה3א העושיל >3 יהיו /ך ן ,*ךל

 * חשזחימיזעליהלא ־׳■:**•־
 דימח דיחי ינליע ימל ורג םימשכ טיהלא
 שודק (ץ*תיגבא)יניזעי יתקדצ
 • וננחי חנג סוכ יי# •זנהחרי ז/יונ/יינע ןזיתך
 ה*י • וננסחיולנדמירטג מ>אד0 (ץב׳שעדק)
 םירוהט ןח□ ( ש כי ד*גג) • ונרמשי טזנ# יסיכ

 ר־טב) סטלפי ז/ירטג/יראפת יגצ• זנבגשי ונמך
 /ירהט • ינכירדי זכלדזגב תייממיק ןיכח ( גיתצ
 דכל ז3:מנ רשיי ( עיגכ ביקח ) • מ־זכי זזווע חוצנ

 (ןל 73 ליגי ) ־ ינלמגי וישודק תיכז ינ£נ ונעישוי
 |' ׳■* ־י״׳^־״ ..׳זי7־׳#0 דימת ידיחי /יקדצ • ונוככוסי וי1חוחורך וי;רי;ה הש$

 ־־ (•ח'יצוקש)-וגכרני ^
 רשאו רע הלילכ ןיזשכ ך3/יא3ש ריהז יוה ה3א3כ 71/1

 הפנמה ןמו ינדה ןמ ׳פ ןב׳פ ינא תרימשל \ירשי יה1י ׳ה
 עימק ךימכזכרהלש עימק השעמו הנכי/יחמ ךכ רחאו
 ףגינ אוהש יממ ךמצע קיחרהל ריהז יוהו א״דחה ןממ הז
 ירירכקאכ הו ילוחש ליז ברה ש׳קכומנזכשקוזישוכלממז
 /ילזכפ ןיידע םכומכ שיו סכרזצ 3כ וררכנ אלב מזצוצנה

 הפגמכ םדאה מיכקה הנה ן ה מ׳כילקה ולאו הפילקה
 0ל>י כרקה 3כז ומניכשכי קשטלמכ ט שממ סיקכד/למו
 המסכשייש שמקיבישיכ ספא הז ןיא ךא ק׳כ סהמקוזנ

 בשי אלש 3כ לבא ט מזחאנ הפילקה ןכבו הליחה לצא
 זממיכש הקש הנק אלש המכ לכ חפילקה ןוטלש ןיא דקוע
 המכ הזב ידז •חרכהה דצ לע אלא והשעמ אל הז ףאו
 לכה דלרעז ירקע סומכ רשא מאק רעזמ טעמ ךימעדוהס

 אהו הרימה קסעמטרהלוכ3 עמרכ ךמלפמ ךירעל א;*
 כרקי אל עגנו ער לכמ ךרמשי 'ה ןכבו איגס אל אה אלכ

 :ךלהאכ

 ןניעמה םויב הנוחה אצמ אלי • יקב ריא
 העש רחא רע'ו העש 'לחממ ךייעכ רוגסל ריהז יוה םע
 יוהו דנה זמסכאעצמאבליעלבהביחרגךלמאלז •'ז
 ןמי כ תכלל היה ירוקו א׳א גהנמו •גולידו הציפקמ ריהז
 •• טישכ סעטהו חצמה יוסכב מאנ3 ךרנוהשכ הפגמ

 קהי ימלכיסילק םילכאחכ לזגר׳זה הליכאה ןינעכו
 הלאב הנעממ אלי • אמצו בער למסמ אלי סישפיעמ
 /ירזחו ןינצמ עונמל ריהז •ןהורובנמינעממלוזסימיה

 רשכלטא ימלכללכימ סאו הלאה םימיב מלמ> םימיש ז
 ריהז יוה לכאמ סאו •הנק׳ה הלודג הרימש ךל ןיא ללכ

 ;דקכ רשכ אלו ידג רשב היהתש
 סיכמיהמ האופרה יפ לע הרימי הרומשל
 רקבב רקבב ולש ןמסה מ>מ0ל ה״ע
 ספא הפיסמ אלי הנמשהה 'ישארמ מימשל אלש יהזמ ךא
 גהנמו ךידי מיפכ ׳לטיב המ 'ועישכ סהמ המשו׳ייעצמאה
 ונממ לטבל שינזמ־לה ןיימ סכומ לא טוחסל ומוא סימישה
 ןטילהמ טעק םילכוא הימשה רחא בושו ימעטו וחיר
 סימכ םהיפ מא םיחידמ בושו • םהיפמ םעטה ריכעהל
 סע םינומיל לס ץיקהו •םימעכ השלבו םינש בטיה בטיה
 ריכעהל בלה לעו 'ט!חה לע וחבימל בוט קוח ץמוחו׳ טרכ
 לוכיל ריגהט לירכי ילידג ימיארינאז רדא יוניש ךילעמ

 ורמאו ריקמ הב םיחירמו סהימיעירז יליצא מזיממ העיז
 רחאה שטיגמ יוניש זנעגכי אלשל האלכנ הלוגכ אוהש
 חפונטי הלכנ חירו מ תכבא חירמ לי הז יוה םינפ לכ לעו

 םדיק ׳נייעמסא אדורה בשעו • ביט חיר לכ ךינפל סיסו
 הכ חירהל האלכנ הלוגכ איה בהז רניד סע המיה ץנה

 ירינ טמכ ןכו ראוצה לעמזלמל סנומ ןשעל יא דיהמ
 יהיי רמילז חריה מככומכ׳ד סויכ תויהל ך׳יצ ךא י״ראה

 םשכ ךמיא טקול יכנא רקא/יז הנטקלמש םדיק זלוכ םעונ
 'ה " !י.

 ׳פכ םימעפ הקכ ש׳מ לע לואשל תישקה
 שירב ןכו והמ האקדק ארטחכי סחנפ

 יאה דבעימל זיימניכשו ה׳כק םכמסא אד ןיגבו ןיניקמ
 • אילגמאד אוהה ייע והקו אילגמאד איהה רי לע ארטח

 'שרעכ ימיימר אה ךל בשייתי הז בי תתא ייכד טשוק עד
 ימיכ היהש הנח רכ רכ הברקנע םיניקתה שירכו סחנפ
 סש ימיימד יאמ ןכו •ייכשרה רחא ברןמזסיארימאה
 ייכד סהו םינואגה ילבד םינורחאה סימ יכג סחנפ ׳פכ
 א׳ררמאקד יל השקוה חלשיו'פכ סגו עדונכ תופסימה

 ׳פיו א׳ר ינפל תק יברדעמשמד ׳נוהכ הלטכ ׳רמתש םוי
 הארמ ייעו א׳ר לש יתבאכ רבדל יכרחלשרתא 'ילעופה
 ארמכ ארד ןיליא ןיאיקכ אלד ןיגבו רמאקדח״ז יניקמכ
 ןיליא רתאקד ןושלהמ עקשמ יליכמ יגזז ןירמןידכע

 תכרהשילנא תמאה םנמא •הכלה ןכי זא רכח וליאכ
 ש׳זו ונל ילנמנ ע׳גכ ןממימ ירחא בר ןקז זרבחש סירכד
 ?שנכמאד יורכח תישי םידק אניצט ךמע ןומיקיו 'יניקמכ

 א/יימדקכ דכ ןילימ היכ אבדחל רהוז יאהב אמיקדקב
 אצקמ רשא םירבדה בירוהחמדק אלטיחב ם׳מ איה ןכו
 !שדיח רשאמאק איה םינואגהו 'יארוקאה יניינעמ אוה יכ

 המ השקי אל ןככ!ןרע ןגב ןמימ ירחא הארמכ ארוביחכ
 המע הנוהכ הלטכ יבר מק0 םויב דוס טר לע א׳ר שרדש
 סכ טשפתנש סנהיג לש גהנמ מחוא;לע ךריהזהל ימאכ
 ימיכ ןכו דחי תילימב!םירוחב תולוחמב תקהל סבריעכ
 יכ סמחורלע הלועו תחא תינכ םישנו ס ישנא התקשה
 אלו ועדי אל סהו הלכי ןמה תחמשל םישוע סה הזצמ םשל
 ףצקו ןויזב ידכו היאורק ליאש יקמעב סש םיאפר יכ וניכי

 לכסימיצעו הליפה םיללח םיכר יכ םדאו סיהלח יניעכ
 לע סבכל ומיש ינכ ןכל לכר ךלי וינפל סנפה]הזמי היג רכ

 'ה ךא ןורח בושי ןעקל סכיהלאל דובכ יכ/יל הלא ירבד לכ

 • סכדכע םאנ םכיניע הניז ח/י !יפויב ךלמו םכילעמ
 אליהק !



 גכק תיע&רב ת^יפ שדק חררה
 יכזנה ןיבקה לעב איה ימ ינממ םתלאש אשידק אליהק •
 לינלג רכסב יתאצמ לבא שרופ אל ברה ירבדב היניק "ב
 ןיבק יראמ איהה בתכהיע הירזע םחנמ ר׳הל תימשג
 'ימעפל הדא ינב יעגנב עוננ היה אוהי ה״עה המלש היה
 יתמכחב יכ י תמכח סהל תיארהל סהה הידיפחהל הארנו
 .תלהק רפס וינגל ישקיב סיתכחש יפלי םילבה לבה רביד
 איה קר סאיאיה קר רבד אל ט םימכחל ת אילל הנד
 יניע תדוקפ םעטש ירלמיא׳חרגלזא היה יירבד יפל;סכמ
 םניע םיעגנבו 'עשפ טכשב יתדקפו ש׳מכ אלי הז ןפ אב
 עולש סא ליהו קוספכ חלשב תשרפ ר יוזב ש*מ יפלכ איה
 אטחש וימא רבכוי״הנב סניפ ?גשנב םגיפה יכ עמשת
 םירישה ריש שרדמכ ירמא׳ תיירככ םישנ חקלש־היה המלש
 ,יפלי תינזל ןכהא י״בשרא ׳יידכנ םישנ בהא התלש ךלתיז

 םגפנ היה יתמועל סייקישה לעי 'יכרכה לע סנפש 'יקתב
 ןינע לע םתלאש רשא לגד • ןיכנ םעט א:הז היליד םטרס
 ינאש המ ספא םכל ןיא בתוכו רמיא ינאש 'ולפתי הניסה
 ינא ערזי ודי תא שיא םירי אצ !תלדו םכינפל רדכח
 םילש סכ תיבו םילש םתחו ךרטצמ זניניא רשאו ךרטצמה

 : םכידבע םאנ י

 רבחמה ברהל דחא סירטניק רפסה ףיסב חש
 ןכ יכ יתארק זת׳א שדק תייה סשלזולז ־
 ילצא ושדחתנש םישידיח המה אלה !היתיזח שידקכ
 • וחמשיו םיינע ועמשי י'שפנ ללהתת׳הכ׳התיתכשכ

 /יאי סימשה תא םיהלא ארכ י תישארכ תישארכ תשרכ

 הנה • םימשו ץרא סיהלא 'ה תישע סייכ ביתכי ץראה
 'ה קיפא ד״ןי 'י יוה אניינכ לכד אשיר דמא איקיז׳פ רהוזכ

 ׳ה השענ דרי ד״מ ייליממז דוי היה הלחתכ יכ הכיסהו 'יכז
 ׳יחכ ריעז היה זאש ן׳וז םיפוצרפ ייד דזכ םהו הניבה
 תיייכס םש ןמ ךשמנ איהי ןיזדמ ילכ אריעז׳זתינטק
 תיריפס 'ד ןמ 'דה דיכ תיכלמהו •המכחד תינישאי
 'דכ תיכלמי'ז תיאג א״ז זמרנ ןכלו המכחדתיניתחת
 םדוק ׳ןהיה המכח דיסכ סתייהפ זאו ד'1י תיאכ סהינשז
 'כ זכנכנ רשאכי רבזג רכזהו אדכודד אתלכ םש יכ 'דל
 דס ׳ז ןכ רחאי תוכלמ 'ד הלחת סנכנ הניכב ריז תייתזא
 אצמ אל ׳זה ךכ רחאו הלחת'ה סנכהכש אצמנז תיתה

 תיריפפ ששכ הטמל דריו • אבקינה סש םי רבכ יכ םיקמ
 לש ׳דה תחת רמועה ׳ה תרוצבש 'ל איהו הבש קיו סהש
 יכל ונייהו ושאר לע הרטעו ףיקמ זא ול תישענ איהש ה
 ארכח לע טילש בקינ סשואכקינד׳רכחדאמלע הניבכש
 ׳היתירטעו סיבשוי׳יקידצ הניכה דוס איהש ביהע דיס יהזו
 הכקנ דיס ופיקהו ?יבע ריעיש תטלמ המש יכ סהישארכ

 הליחת ׳1 אצי ץיחלזסשמ ואצישכ ךכ רחאו רבג בבזסת
 הבקנ 'ד תוא אצ• ךכ רחאו הניכר ה תיא רחא יל בשיו
 הלחת עירזמ שיא רכז הדלי הלחת תערזמ השא אצמנ
 ד״זי ייליתמי 'י היה ,הלחת יכ רהוזב םש ש׳זז הבקנ הדלי

 ד׳ו

 אל ןכ לעו ן״מ תימצע השענ הנממי הנושאר 'ה השענ דיו
 הכ זמינ ח םש הניבבו "ליתב ספא ר׳זיכ ןייז זמיצ
 םיבותכה זאב הז תמועלו •תישישה המצעכ התא
 םימשו ץרא םיהלא ה׳והיתישע סייכ ־ םכרצ לכ םינווכמ
 ךכ רחאו הלחת אצי ץירא הנסל המכח לינאהשכ שיריפ

 הדיל !השכ העבה דוס סיהלאארכ תישארכ לבא סימש
 :קא ךכ רחאי הלחת סימש היה

 סיקתקלעב ןגסיהלא׳ה עטד דוס ןיכת ה?31
 הניכ ינייה ןדעד תישארב רהוזכ וראיבש
 עטנשכ סיהלאה עט♦? הנושהו שיע תטלמינייה ןגו
 כ׳חאותיתה סדיקסדקק ןדעב ןג היה זא הניבל התכח

 תניט שרפמ ינא ז'דעו • ת״תה דיס םדאה תא םש סשיז
 עיברכ וסעי המא סרא זרא תיצת סיעננד ד׳> פ הנשתה
 יאמ ךממ אלפי יכ • עכראל םינשו סינשל דחא הטמה ערכ
 עיברכ שימ םגי• המא יא המא ׳ק זרא היהי סא הנימ'קפנ

 'ינשל 'א ורתיא אלפי םג יכו• טקנאמעט יאמ הטמה ערכ
 ימימל יצמ הזה םצמצל הזצמדןניעזמשאלאתאיאד׳טז

 א'ז ד עדונ הנה יכ סייקה תמא זמר סש םלואו ׳ :העבראל םינש םינשל ׳א ינמי יעיגר דיד מל
 לליכ איה רשאכ ןונ״כלב רשא זרא ארקנ
 תשרפ רהוזב שמיכהניב ידעס'ןי התכח תוביתנ כ״3
 תיכיחכ ינש איזל שיש ירתסב זמרה קדצי הז יפלכי הרהט
 ביל ללט׳שא זרא יהיו תיריפס 'י לילכ תיליג דסכ איהשכ
 'ו סהש םיחפט ׳ז איהש התא קר זריעישש ינעידוהו ןייכ

 יסעו 'ב ט׳ל ׳ד םיניקתכ ם׳תכ תנטק תניחב תוריפס
 !תטמל יעיכר לגר ארקנש׳טלמה דיס הטמ יעלב עיברכ

 ׳דיסב זיבע תפקת ת'ת תרטע זא התיה איהו המלשלש
 ן כ היה דציכ אה שרפמו • רבנ בכיסת הבקנ 'ו לע 'ד
 יכ ןעי • !תמיק ריעיש םיחפט ׳י הרשיש היהי אל עחמז
 המכחה ר׳זי היה הלחתד םינשל דחא םתוליצא היה ןכ
 רחאי רומאכ 'ח השענ דיו ד'וי יולימ ןת הנסה אצי ונממו
 אלמת ויצחמ ד׳ע םשה לכ היה ולא םינש ןמ ךכ
 הלחת היה ןכו ה׳ו הלוע יולימה איה ר״זי ירהש ותבית

 עברא ויהו ןיזז ן המ השענ ךכ רחאו ה״י םינש ושענו ד׳יי
 רתילכ הל ןיא םירשי הנטק ונל תיחא בותכה זימדי הזו
 *תילדגהו׳קיניה היה ךב יחאש אמיא הל הקינה אל ןידעש

 תריט הילע הנבנ אבאב 'ו ינפל ׳ד איהשכ אוה המיח סא
 תלד סאו 'תרב דסי אבא יבר רתא דסי המכחב דיע ףסכ
 הילע ריצצ אמיא ןטבמ התאצ רתא ונייהד '*1 דיס איה
 עלצה תא סיהלא׳ה ןכיו דוסכ ךכ רחא ח היהת׳ ז לא חיל

 תידלית הלא חנ תשרפ • יהננטהו סראה לא האיביו
 • חנ ךלהתה םיהלחתתא זיתחודכ היה סימת ילט׳ חנ

 המלע בישהל אב יכ ןכתי חנ ךלהתה םיהלאה תא סעס
 היל בירקיד יתכל בירקגיד אנברקד רהוזה יתכח ושקהש
 ר:אכ ןכ לעו אמלעמ אזגול ךכשי אתליד אנד תמרק ןמ

 רפיס



 דק ךל חשרפ שדק תרדה %
 ומצע לע אל יכ זז־אנשיל זתאמ חרמי ילחא טול לע ופכב המ הרזל היהוויתזיודב היה סיממ ימאלאמפב רע•
 ן״ב ושט'י ןכלו זפרזשכ מ!שידק תומשג יכומכ ויה יכ אצי ךלהמה סיהלאה מא א״זל ייכד לע ׳ונברק ב׳דקס אלש

 ןכ כ״ג זרכלנ ונממ ואציש ׳זמשנה לכו אכר ת״י יח״א ש מכ סיהלאד אמש טילשו בשי לממל ׳ה לטיב״כד חנ
 יממגח הסמל סהיניכ הכסנש םיכלמה ירש חי לע הלעמל אלו סיהלאד אמשל ברקימ אל ןברק כ'ם ןד זז׳פ רהוזב
 סכה סדנכ םוחלל ואצי 'ימסנה ולא לזכעכו הלעמל היה קספכ םיטפשמ 'שרפ רהוזכ ש״מכ ,הל ןכרק ׳הר אמסל
 ת״מ ירי לע אל סא 'היפמ 'עלכ איצוהל רשפא יאש ן ויכו היקק ןזכרקיד ה״בק אעכ אל יכו׳גמאז חכז קפחמ אל יב
 םהרכא עמש רסא בקע דמאנ רבכו הרומ יזרכ םיקסועה אנכרק למא סיהלאד אמש ימקל דח אלא רמוגו אנברק
 3 עז ימשנתו דוסכ לכה סייקד אליעלד ימיימ 'יכז ילוקב ינגל אהד תי״היד אמשל אלא סיהלאד אמשל קברק אל
 איהה מנז1כ ימשרק הז יפ לעו • ומע ןליל םקירזה ןכ מא ס״זז ילוכו אככדק ןיברקמ אל דה״דק אישק אכיד
 אמילג שיד היל הרמא ן מחנ ברד הימקל יאמאד אמכס הזז אנברק ן יבירקמ אל אד אזנסלו חנ ךלהתה סיהלאה
 ידבע זלזגר ,יפ) יבמי זזה הלוזג הכיסכ ןנכרוהלזכז אחד דכעמל ל״יה ׳אמ זימיאכ רהוזכ תדזאייברמגזט
 ןמחנ בר הב חגשא אלו אחזזצ( םהב וכמסו סיצענ״ר 'הר * אנכרק ברק !היאו הימק ן יזיגרמ זזה אמלע יכייח

 םהרבא 'יפ)ידכע תיש היבאל ל״יהר אממא היל הרמא ילא םימיה 'ז לש ןגוט המ קלח 'עב חמא 'וכי םימיה 'זל
 אלו סיימק אחזזצ • ח״יש ומיכ ידילי ויכינח מא קרי וניבא סמח המיהש תישארכ ירדס םהילע הניש הכ״קהס םימי ׳1
 אלא הל ןיא אד איה אמעיפ ן״רל״א • 'וכז תב זמיחגשא ימיאיכ הזב סומכ דוס חרזמב מעקישו בדעמכ האצוי
 לזג ןייכ ה׳כז ש״ב זגילפאר הנווכהו "דבלב םיצע ימד ןכמי סירכד לס ןטשכ יפל ס1ןכא הזונג הרמח׳סנ
 םיצע ול ריז חתז הריכה לכ עקעקמ ש׳בלד זאנכי שירמ יפלכ סוסיה ז ולאכ הזה רדס ךרבמ׳ איה הגיס המל סעס
 ♦ ןיכשה מנקמסזשמסיצע ימד אלא ול ןיא ה״כלז שממ אימככזדמאו׳ימי׳זיסליעלעה״כהלכאמהשחתאשהנ
 זלפכש׳זפילקכס תושודק תיציצנה דוסכ ללמי האליע דצלו תמל ידכ ברעמב מעק0ן חרזמכ מאציי המחהמ ינפמ
 םהלש ןינכ ןיכזכ ןקז'ועילקהממיעל ןושארה סראמימימ 'ז ולא ךכיפלו לכאל סי3ם ןיגתונ ןיאד ל׳יק וברל םולש
 • םשמ ס/יאיצי היהת הככיאו םהייח תיכ ןהיכןדילע קיזמכ מאנ3יוארןיאזמל>עלעה״כקהלבאמהשםימי
 דקעלז'רינה לכ עקעקל םיכירצ ןידה דצמ ש״בל • ךפהל זאע ןכ לע לוכיככ לכאמה זאש וניקל םילשממל
 מנקמ זפע דסחה דצמ אוהש ה׳כל םשמ םאיצוהלו םשרוש !ומרי וילא תארבה ׳ הל חבזמ סס ןכיו ךל ךל תש־ו3
 איהה הרמא הז יפלכו חיני ראשהו ולס תא איצומי סיבשה ץראה לי אבשכ םהרבא הלפמכ ס״פ ךד זז 'פ רהוזכ ש׳מ
 ה׳בכ ל׳סר םושמ הכ חגשא אלד ן״רל המאל יכ אממא יח 'יסרתאי הייד ינכ לכ לע׳ממילש אמונמיתמב׳ישלמא
 ליזהד אממא ימאל החווצ ןכ לע םיצע ימד אלא ול ן יאד ן■ לאה תא שרי ׳הרכא היה ד״חא׳ימכד אממל דח אליעל
 םע ול קפסה אלו *דכע ירס ינממו האמ תלמ היבאל ׳אדנס מילכ ויל׳ הארנה 'הל חבזמ םשי ןכיו למא הזז 'וכח
 םג עקעקלו טול תא תייפל םוחלל אצי יכ דבל רזעילא היה דחא אממל דחזאליעל דח ךרבתי וילא׳ הרכא המינו
 ©הרכ א קיפסי ודבל טולל זליאד תופילקה לש הריכה לכ היהו ינפל ךלהמה ידס לא 'גא • ץראה תא שריו םהרבא

 אלד הטמל ןחה טשפב !תמגוד ב״א דוע אלו רזעילא! אדטסמד ׳ימכש״מכ ןכתי זל ימב הז יונכ סייס םימת
 ןכא ס״ככ הריבה לכ עקעקיו דבלכ םיצע ימיב קפסי ןיכת האצי איה יכ קמס תאייקמא אתיעצמאד אדימער
 • הכ חגשא אלו היה חכל רזעילאד אנמ ךדיאכ ל׳ס ן׳י לכל'יעצמא הדוקב איהו םלזעהאדבנ ותיעצמאמ■ ׳החזי
 ןתלוהל םישקש םיבותכה רוס חיש ס עונ קיתמנ הז יפ לעו עצמא ד׳סי ד1סכ תיאה ענמאכ איהש קריש איה ןכל ז ־מ
 • טול תא ןיממכ תחפל סעא המחלמל ־ןלה אלד ד״מלד םש הלימ אמעט יאזימי תירכה לעש הרטע איהו ףינה
 קלחיו ן וסלה המ םנו םפדריו םכי!להאק טה רתכד ׳ק ס״ח ל׳ורב ראטמכ םלועה ימכ ארבנ ותיעצמאמ סדאד
 'בוח דע'מ!א םנו אוה הז יס וחכעז אוה סגו הליל םהילע םלועה ארבנש יפל ח ימלועל יתרמאש חש לא ינא

 • ינדמלל אכ המ קשמדל לאמשמ ישא הלימה תיצמב ךכיפלו ךלוהו חתימ היהי ותיעצמאמ
 אתכיתמבד סינוקתב ש״מ תעדי רבכ זמיעצסאמד׳יקס זתזאכ-לומיש׳עס מילידש לא ינא רקחנ
 ללהו יאמש רגנ לאחבגו לאכימ אעיקיד לכו ןוגה תישאר אוה יכ רחכימ איה ןכליסלזעהארבג
 הנהו • לאכימ הז טילפה אביו ורמא רזעילא יבר יקימ םילשוריו קמ׳הכ השדקתנש ומכ אוה שדק ׳ הל תיש א י
 תמשנ ן ידירומ לאירבג ירי לעש ורמא תימש תסרפ רהוזכ אוה הלת ןכ לע יכ תימוקמה ראשמ רתיי אמעס יאהמ
 הליל ןוירהה לע הנוממה ךאלמד אמית ׳אל ךירפי קחצה ל'ז ס׳מכ ץראה םישרק הלימה םילבקמ סא ימאל ךיכתי
 ןינכ יאדו איה יכה ינשמי לאייכג זהיאד ,ימאתאו ימס הכשנ יכ ׳הרבא עמשל ימיקמ ןאכ ןיאו ׳א דוס לכהו
 הליל׳לאמשרארטסמ יתאד ןאמ ןכוא^׳משדאיטסמ יתאד זמע חקלש םעט הרותב ןכנחשקכינח תא קליו ייחא
 ה״ככ רנוס הט דסחד ארטסמסהלכא הנה 'זכו ימש ישפנ םהרבא םש המל סעסכ ל״ז ברה ש׳מכ אוה ת׳ת

 לאכימו יפכב

1 



 דכק #רד תשרפ שדק תרדר
 לאכימ אבשכ ןכלו הריכה לכ עקעקל ךירצ ן יאר לאכימו
 ושרישכ סה רשא א קייד י״תט יריצי ייכינח .חא קריו 1] רג ר
 רש סע 'לעמל השריש׳תמגזד היה ןכ השמ לש׳מחלמכ •ב
 םייסש ןוידפל ברןותמז ׳טזטסינבאבסקייזהוסהלש
 רועילא סע קר ךלהו 'תטפלו׳ גישהל הפטר ספא ףירריו
 קשמד ■חיכ קשמ ןכ רזעילאו אוה קכפ ןב חיש ןכש יחכ
 הלעמל ןכא היתייכ יאק זתריתמ הקשמי הל ודה רזעילא
 ה״א) • שממ ח׳יש המחלמל וכלהו ש״כד אכילא זילע !קלח
 ח״יס ר״מ ןיב ז היה ודכל רז עילאד ד״מ ן יבד אחינ הזבו
 םהילע ק 'לחיי א״זלו (סיית סיהלא ירבד ולאו ולא ווה שחמ
 הליל ארקנה לאירבג אזהסהיכא לע קלחש ימש הלי ל
 קספ םהרבאש אקייד סכי1 ולש סידכע םע ןלהש יידבעו•
 שרפמי סכיי וילע קלח אוהו םחירפלי םבישהל ףחרל קר
 ק״שוחל ל׳אמשמ ישא א׳זל הליל ימש יארק המל גיחכה
 ארטסמ לאירבגו ימע םיכסהש סהרכא ןימימ קשמד יכ
 אלמשד ארססת יחאד ןאמ לכו ?ילע קלח לאמשר

 להאה חחפכשזי אוהו'וכי ׳ה ?ילא ארי? תשרפ *ומש הליל
 חסרדנ הפי זז השרפ שמנה? םזיה סזחכ
 אכ המ'קד הב ריעהל שיש חזרעה חצק הכ ריעהב

 סנז •שש ןיח םויה סזחכ חישה יכאלמ זאכש ונעידוהל
 זניכיאז ןמיזק םחל ול היהש עמשמ םחל חפ החקאו ש׳מ
 חיפאל הוצ ךכ רחאו םהינפל חחל החיקלה ספא רסח
 דימת זחיכב ןמיזמ םתל ל״יה אל םהרבא ןיא אלפי םע
 מיבער 'יבשהל םחלה ׳ ייפא דע הפצי ימי םיכשי םירבועל
 הרמא איה טמאל״זיי •תיגזעכ םייסו םחלב חחפד ריעו
 ?רזבעח יחא רמאמכ אלפהל שי דחייו •היה חספה סרפ
 ודעסי ןיע חירצב וימיא םגו ץרא ךרד לש חדה ן מ יניאש
 ריכזה אלש םגו •בשחנ רו ימכ הכרה אל טעמ סכ בל
 ,תיניסל 'ג סיגמ ?ו השרפבו • םהינפל םחל ןחנש ביחכה
 טיל לצא ׳לילבו תוגוע ןכ יחאו ץמח סחס םחל יז ןינענ

 םהרבא לצא יאכ סיכאלמהר המ יחשרח םנמא • הפא חזצמו
 לש חד טפשמכ לכה םהיבא הסעו פ עב
 'תאנש רסא הלעמלי'זעש ששמ ץמח סמאש אזהזהרית
 0!יה יכ ץח ךא ׳יפ קלח ךא ןסארה םזיב ךא
 ץמחכ רחימ היצח םיקלח ׳בל קלחנ חועש ביי
 סושמ וילע ינועד חספ לש וקלח ויצחו ת׳י

 * זחיכשח
 שש ןיחב םזיה םוחכ היה םיכאלמה ואבשכ ןך״2ו"1ו
 חפירשל טעומ ןמז דזע היהי חספ ברע לש
 ינפל ןעזזתז ךורע סחלדימח היה יכ קפס ילבו ץמח
 אנ לא ל׳אששךיחבואכ ולא לבא •םימיה לכ םיחרואה
 זניניא רשא ץמח ןמוזמ יל שיש םחל חפ החקאו רטעח
 בשיל םכישפצב ימיחלאןכא סכל .תחל החיקל ספא רסה

 ץאכ

 ורג־ םז קר ונחלש לע ךיראמה טפשמכ ׳גסיפל לוכאלו ןאכ
 םחיבע *כ ןעי הוו ירועיכ ןמו דוע יכ טטעת יחא סמל
 חטב היה ילאש חספה חין*י לככ רימשאש םכדבע לע
 ןכ לע ושיחי אל יכ םכיספנ עבושל םילכוא סחייה רחא
 • הפטשל םחלה טטעת רחא בושו רכ לכ םכבל טעסז
 ן טכח רע רכה רחא ףדרש רבדה לגלגתנ יניב? ינט הנהו
 ןמזה רבעו ש״ע הרעמה 1ל הלגחנ זאש אירפבש׳מכ
 טושבו יעבו יניב וחטב ושע ןכי ץמחה ׳פירש ןמז עיגהו
 חינמה תיפאל םיקדקדמה ךירכ םהרבא רהמיו יחיבל
 ות״ב יצנל חספל סיאס שלש חקיל הזי? ןכ לגד :שש רחא
 חיגוע ישעו ישיל ש\'י םיכאלמה ינפמ יאל)ויה סיבי ♦כ
 ט קלח םימכח ן ישלב אזה סיפ'יע חספה םרפ הרמא איה
 סרכ סנכנ רבכי םיקלחב ול שי םויהש חספ לש קלח עיגה
 הנח ליכאל רסאד ל״יקו תיצמ תישעל הייצ ןכליחספה
 וחססא לעט וליאכ פ״עב הצמ לכואה לכי חספ ברעכ
 דחימ לבא ןובאיתל הנק הל ילב לכאיש ידב וימח חטב
 רקבה ןכו בלחו האמח תקיז ןכלו • ישב העבג ׳וריפ לסאל
 לכא לוכאל רסא הצקו ףרשנ רבכ ץמחהש םהינפל ןחד
 לעו • אטה אל םחל ןכלו םהינפל ןתנ ןטתימ סטכרה ולא
 יאה ןייש ןרטלד חיבט רשאכ השעח ןכ ירמא סה ן צ
 סיחשו הליכא ונינפל ןיאש ןדידל לבא ןטאיחלד אמעס
 ,בה אחינ הזבו פ״עב הנמרחימןרירלוןוכאיחךייםאל
 ישול כ׳חאז ורועיב ןמז םדוק םחל ץמח רמא הלחח תינושל
 חינוע קי הצמ ארקנ סיא היפא סדיקד תיגיע ישעו
 רככ הפא תיצחו ביחכ טיל לצא הלילבו ץמח םחל יקיפאל
 • רימאכ תוצח רחא הרזחה תיב טסזב הפא יבכר ולכאיו
 •ךלתטא םע סהרכאד םיביחכה ךסמה טשפ יחשדח דועו
 אפוגב אלפי סגי •רחש ול ןיא שלישמי ליפכ (ינעה לכש
 לעישפנ רסמ איהז זהיגרהי ןפ םהרבא רחפש אדבועד
 ול היהו ארייחנש האר תמ יפכעז שאה ןשבככ םשה שטיק
 "זימ אלפיה שאמ ןשבכמ וליצהש ימכ יכלטיש ׳הכ חוטבל
 רשאכ שיש ןבאכ ;ראזנ היהי יגרוהל ךלמיבא 'ציי םא רכר
 רמ יאמ ארקיעמ אסינא ךימסל הצראל יאז השמל ארק

 . *סאהןשבכב
 ישא בקעי תיב \׳ה ימא הכ חיגהסימכח ^ן^!*ךן
 דורמנ סילשהמ העשב םהרבא חא הדפ
 תינוכ ליניני ףרשיל הלעמ לש ר״במ סט אצי סאה ןשבכל
 היהו ?אריב חא םהרבא ריכה הנש ח״מ ןבש םעטהכקגמ
 לש זיחונזע ןטיכזמ סטבר תשלש ןעדמאי ?עע הלחחמ
 בבסב זא ןכלו • רשג ןיעכ קדבימ ארבגו יסנ 'רמאו םדא
 ואבי הז חמיעל לכזנייחתאצל 'לעמל סקנפ הרקכחנ יז
 זית׳א סטבד ׳ב יחאמ לאש יכ ןיכנ לע םיביתכה תכחה
 חשחיכש סל ח ישע המ יקילכ ךל יתאטח תמו ונל תישמ
 טי׳זכי ילע אבה יכ ךל יתאטח המי ךנרהאש תאריי ךתשא

 םישעמ י הזה אטח לע ינדמחל הער ןל יתישע םליעמ



 .ייחש *ח תשר פ ש־יק תרדה

 ידמע מישע המאו ימילכ ידמע .תישע זשעי ה3 רשא
 ינדשחל ינ/ירנה התכ ןכ סאי 13יאכ,סישעמ ימישע י3יאכ
 'ינש ז3 רמאיי מאוק דיע ה3ידג אישיק דועז • הז אטח 3ע
 המ הש ק הזכ עשרו עשפ3 ינמישת ן חבש רת־׳ל א:תמ םי
 'יסנב דמילמ המאו ׳יאוה הז ה רבדה מא תישע יכ מיאי
 ןכ סא מליצינז ךשפנ מרסחו דורמנ ימ3ב מרבש ךריצרכז
 איה שאה ןשככמ ךכזישד ןאמ ינממ ארימ ך3 היה המ
 ןאכ הזה רבדה מא שזז ךגרוהל לכ1א א3ש ידימןניבזשי
 םהינש 3עםישה ןב לעי 'דורמנכ ימכ רחאןינעבאלי
 סיהלא מארי ןיא ימרתא יכ ךדש חל םיקמ יל היה יכ רמאל
 ןילאיש ימשא לע ריעל אב אינסכא ךרדה זז ט יהז ה םוקמכ
 לעי • ארמגב ש״חכ ימיא ןילאיש הימשי הליכא ׳ןיסע לע
 ימיא יעמה רשאכ יהיו עד סנה לע ימכמס אלש הז רבד
 ןיעי הלחמכ םה ימכ ימיעמי יעע יבא מיכ ייהש סיהלא
 שאה ןשככב יניד אצי הז ידי לע רשא יראוצכ יילמ הז
 ןכ לע סנה לע ךימסא אלש ימעדי זאמו ףרשהל
 מיניע ןיריכזמש ןייכ ידמע השעמ רשא ךדסח הז ימרמ*
 ירמא סנה לעביש ךימסא אל ןכ לע הנכסה מעשב

 • איה יחא אנ

 'ריכ׳הי םימיכ אב ןקז םהרבאו הרש ייח תשירפ
 רמא ב בד ק׳פב הנה •לככ םהרבא .חא
 ובלב םהרבאל יל המיה הלחג מינינגשצא הז פכ א ד
 רמזא י׳כשר ותמפל ןימיכשמ ברעמי חרזמ יכלמ לכש
 הלוח לכש חאיצכ היילמ סהרכאל המיה הבוט מילנרמ
 'ודקה 'לטנ םלועה ן מ רטפנשכו אפרמכ די ח המיא הארש
 אמוי ילדיא ישנא ירמאד זכייהז הזיזי לגלגב האלמי ה׳ב

 ♦ כ'ע אריצק ילדא
 מחלימ משרפ רהיזכ הנה יכ ידיס מא יתשרה
 הליק ןממ מ׳כיחרב בימכהדיסב
 םיככיכ לכש עיקראיהימיביחרארקנההניבלע יראיכ
 רמאק אראזמשרפ רהיזבדג׳עאי •יכםיעובקמילזמי
 יכ דחא דוס לכה • מיכלמכ םיארני דזסיכ םיעובק םהש

 םילבקמ סל׳כםשמי הציבכ הלעמל סהישריש מיריאה לכ
 אצייןמחהשכ ןליכןיריהנ המחה ידי לעו סהלשמיריא
 ארמגב זזתר הזו • רואה סש לבקמי אליעלד ימפיחמ
 ךרד לעז • ע׳גד ידרייא יפלחד ארפצב אקתיס המחר
 לככז׳רהיסב ריהמ אשמשכ אצמ יפ'שרפ רהוזכ ורמאש
 סיבכסו הנבלל רוא ןיא ט 'ובז השק ןכ *לזמו אייבכט
 • אמיאמ לבקמ אזה דיס׳ המחהו הסזיהןמאלאמזלזמי
 הניבה אצמנ •הנוילע אמג ח סמוח ןיעכ הישעב לכהו
 ינ:מי ימאנ הז ׳עטמ!־;הישרוש!מינינגטנא לכל רוקמ איה
 לארשי השעי המ מעדל םימעל הניכ יעדוי רכששי
 התכחב ןיכהל ועדי ןכלו מעדי הניבב איה םהישרושש
 במניכז 'כממכח איה יכ ישרדש לזרד םעט כ'ג והז י * יז
 מיכלמ סגי ןינמ בל ארקנ הנט הנה!תאזה העידיה לע

 ארבנ

 ףד סיניקמכ ש׳מכ ןיהה 'ב סילל׳י בסש ט בל ארקנ
 ליחמ וי סב ת הניכד ד!סי םייסש סיקתמ יכ אוה דסהו ב׳ס
 שממ הנקזל הבזש ןקז םהרבאו רתא הז יפלכו עדונכ ׳מ
 ׳ביבר ןיאלע׳ימיכ אב איה סנ אקי״ייע ארקנה הניבה ריס
 לככ זהמרבדהשרכלא׳ראבזלככ םהרבא מח ךריב ס>
 הכז הניבל הכזש ידי לע יכ הלידג מינינגטכא רמאו
 ימנ אוה ממינגטניח יכ יפל אקיח הלחג מינינגטצאב
 ׳הרבא ןכא םיעובק מילזמי םטכיכ םהבש מיכלמי דיסיב
 'בש דוהב לידג ארקנה הניבה ד:כ הלח ג 'ונינגטנאל הכז

 חרזת טלמ לכש איה המי ׳ייד ז׳בלב ול המיה איהו לודגה
 'ה דס ברעתו'י דוס חרזמד עידונ הנה יכ'וכי ברעתו
 סלכ ךא מ־לזמו םיכבס מינינגטצא םיעובק ב׳גסלבש
 ןממ מיכזחרמ רשא הניכר ןוילע דסחל סילחיתי םיפצמ
 'ימיכשמ׳זלזמהו'יכאלמה לכ וז חמפלי םלוכל ריאהל הלוק
 אצוי ן חחב ריאה זא לבקמיסשמ אצ1י שמשהשכ רקבב
 סליכןיליאמ םשלו ימא ול הרטעש הרשעכ שבילת ימפוחמ
 'מפ3 ;ימיכשמ הלכ אב תכו ׳לטל שמש חרזי הז רקב ליאכו
 מאצכ זאו 'וכל הנאיו הנאצ דוסכ ימיארל ןיפצמ לכהש הז
 ילכיה כ'ג םיגוודזמ ןכ גחזל חרוא ן־סל ומרטנב שמשה
 אכקינ סע׳רכחד מילזמז מירזאה לכו תטלמל מ'מ יכאלקז
 זחמפל ;ימיכ:מ םלט אנמכו הניילע אמגודכ לכה ט
 'ינוילע יתיב םימיב אב ורמואכ ז ימר רגכ הזר לס י׳בשרז
 'נזוכהי ילטו םהרבאל ל׳יה הכזט/יילנרמ איזיל) לככ יאמו
 שארה לע בוטה ןמשכ 'כ ב״צ ךד מקזי פ חזב ש׳מ פ'ע
 ןידכו סהרכאד א רטסמו אמיאד ארטסמ ארקנ ךינמש ׳וכז
 םהרבאל אבט אתשמ יאה דיגנ אמעט יאמ םיבוט ךיינמש
 המ סימכ אד לע אדהיסל ארהנאל אנימי טישפד םישח
 אריהכ אר ביטהמ דחי סגסיחאמכש םיענ המיכוט
 ב1ט יכ רואה מא םיהלח אריו בימכד האמדק אסיי האמדק
 ילטו ארהיס ׳ד אמוי לארשי מ!רימו םיענ אד םיענ התו
 סדי לעד 'ר אמוי אכלסד אמיב יאהל ארזהנ ביהי םהרבא
 ארהנאל הילע ךישמ דיסח לש טוח אד לעו אמלע ריהנמא
 לכמ הלילכ מילנרממטלמ זרמאסינוקמה רפסבו 'וכז
 הניבהשכו ו״ימ 1׳או ד׳מל ס׳מ׳ייטמיג מ׳ילגרמ ןכיןינזזג

 מלאפמ מיטע איהיו מ׳אזכ אקלס י׳מ דיסכ הילא הריאמ
 ןחיהנר הניבד רוא 'ה םש דוע חמאז המב המיאכ ןידכו
 ךכלו מילגרמ ׳ירטמיג יולימב ג'ס לש םש הניבבו מטלמל
 מרטערזסב מטלמ סהריאהלעהש מילגרמ ארקכ זא
 זנייהו עדונכ םיקנעכ לזדגה םדאה אוה סזירכאו 'ראפמ
 ג׳לק ףד סיכזקמכ חמא ייעו • מיריפסה לכ םימיכ אב יכ
 ׳אליע׳י וניזאה רהוזכ ידמאו׳אליעי אמיא לע רתמא ראמד
 אקימעכ ןיאלע ן ׳ליא לכ האממ 'ה האליע ׳ה האממ 'י
 שמח ןמיא אלא ןיילמ יאלי ןמיא איזב ןיאממי ןיילמ
 איסכמא אקימעד אמש אהד ןיילמ אשחק אקימעב•

 • ׳לטו אלכמ :

 ןכלו



 הכק חורלות חזעיפ שיק תדרד
 /יילגרמ דזסב /יטלמה םהרבא הלעהשכ ן'2)*לן
 לכ לליכה רתכ איהש• ןיניוג לכמ אלילכ *
 ארקש הניבב אקיד )'דאמ ה׳יזלת התיה {יניזב
 ׳טיש ךינמש דיסב אליעל תטלמה הלעהש ןפזאב אקיתע
 ןבלו השמל איהש ימכ אלי עראל!ביט זהתלמג סשיב
 ב׳יט׳ה ריא״ה הל ריאהש ומר סגז הכיס תילגרמ רמא
 םסל הלוע /יטלמ היה זנימסי אקח ,ת ב׳זס הניכר
 קליס םירומג םידסח רזא 'הה תככיארהיסאריהנתאי
 תמשב לבא סילוחל׳איפר היהי ןיטלשד םינידה תיחכ לכ
 לגלג ארקנ 'ו יכ עדונכ המח לגלגב ה׳בקה האלת
 ףד םש רכזנכ המח ארקנ הניבו ט׳ס ףד םיניקתכ ש׳מכ
 אוהש '1 י׳ע תטלמה ריאתש התח לגלגכ האלת'י׳י
 הניבמ ריא ׳ה לבקמ איהו המח ןמ 'יהנד לגלג
 לבוט ש״משה רקב לכב ל׳זש׳מ ס'?>תטלמלריאמז
 הככי׳יניקוא סיב עקיש הלילכו ןריא לבקמו רוניד ר׳הנב
 ק׳פ ש׳מ ליכשת ז״דעו • ומיקמב ראבתיש !תבי ור א
 ץנה םע התיא םילמוג ויה ןיקיתו ש׳ק תיצמ תטרבד
 סייכ ללפתמ אצמנו .הלפתל הל זאג ך:מסיש חכ המחה
 לשו הניב אוה תייחש לש ש׳קש עדונ הנה יכ הנייכהז
 רבכו יללה םינשישכ העורה ארקנת׳תיתטלמ תיברע
 זא יכ הנטר יתפוחמ יתריבגב שמשה תאצ םעט ראבתנ
 ריבגכ שישי זאו הניכר ריהנ הרטע ושאר לע היל אריהנ
 ארקנ ןיחומ ט ןיאש ןמז לכ יכ גויזל תוכלהל חריא ץידל
 אצמנו 'לעמ לש אמגוד ןיע!• אוה לכה הישעב הנהו ן טק
 ארקנה הניכמ קיפנד דזסי׳ליאג ךימסל הנוטה רקיע לכ
 'יג ןיקתי ?ארקכ ןכ לעו תיכלמ הלפתל לארשי לאיב

 הלפתל הליאג ךימסל יוארכ וקדקד םהש תטלמד׳וסי
 הניכר אתירעתא ררועתהל ש׳ק ןיריק ייה ךכיפלו מ׳סוי
 הניב 'ריהנזאש המחה ץנה םע שממ התיא ןייתיג ויהו
 'סב ראבתנ רככו יתפיחמ אציי ןתחכ אוהו ת׳ת לע

 ןדעה אציי יהנ ה'1ה דיסב;'דוחייה רקיער סיניקתזי
 הפילק םיש ןיאו ךיחאל ריבג ה׳יה זאו ןנה תא תיקשהל
 ןיכתיס ףכת ?יה ןכ לעו • תיחילה לע תייח דיסב תטליש
 ל׳לפתמ דימג דוחיי היה זאש׳קייד אנמני־/דכלמ הלכת
 יברארמנבסש ש״מלטשתהזבי •אגזייזדאזרבס׳ויכ
 הלפתל 'ליאג ךמוסה לכ 'שירק הלהק םישמ דיעה הדאי
 יכ 'זנה ריבג ה״זה דיסכ ונייהו םזיה יתיא לכ קיזנ יניא
 טילשל לטי ןיד םיש ןיא תיחולה לע תייח הניבה ריאהכ
 תיהיה הז המ קחני רמאיותידלית תשרפ •וילע
 'וכדכה אוצמל תרהימ הז המ ר״בכ ירמא 'יכי ינב איצמל
 יכ 'תאיי רמאנש ג׳ס ןכ ה/יאי הנש ה״ע ןכ ךרבתנ ךיבא
 ךנברקל סא ר.רא דח ל׳רי י׳ריכפל ןיהלא 'ה הרקה
 סא א׳חז 'וכי ליח הנהו אריי רמאנש ה׳כקה ךל אינמה
 איהש'קי• כ'ע ש׳כל ךלכאמל ה'בץהךלאיצויהךניייל
 המ ר,יאל ב ש ייניעב אלפי ןיאו יתימ ינפל ךכרבא:ר ׳א

 הז א בל ינ;• קלח

 עדי אל עחמ בשיינ בגאו * תטרבה אוצמל תרהימ הז
 היה המי סתימ ינפל יפרטו יעדי בקעי!סהרכאז זתימ םק
 'כ יכ יתשדחןכא :ךנייז ל סא ךנברקל סא הבושתה

 'טסמ היה קחציד רהיזב ייניע והכש המל שי םימעט
 היהש םהרבאכ כ'אבמ הליל ארק ךשחלי ךשח אבקינד
 'הינשמ לילכ איהש בקעיו רזא איהש דסח ארכודד ארטסמ
 'ב סעט דועו • עציממ ךידב ןקיזמ ידבכ לארשי יניע
 תעשב הנהז׳אעישר יאהד היבא ןיד חמאיי קישל אצי אלש
 התואי אכקזנר חרטסמ אציי דסחב קחצי ללכנ הדקעה
 אל הזכו ארטד איה השענ י ל יאכ החרפ אב קנד התש נ
 • ליאה תא חקל ךכ רחא ה;י צש ירבד תא׳תי איה הכיש

 'המ קוספכ ל׳ז םרמאמ הזכ שריפ םייחה ץע ףיכ רפסכו
 ול היהש ןמז לכ יכ הירימה רהמ אצי ןכיהמ רבדה אצי
 לכא גוז תב ל׳יה אל חכקינד אלטשמ המשנ קחציל
 'טסמ המשנל הכזו ליאב המשנה !יתיא החרפש הדיקעב
 'שכתנש דגד הלאה םירבדה רחא ןכלו גווז ל הכז ארכודד

 הלחתכש הלועל סש והל׳עהו ס'ז> • וגוז תב הקברמ
 • רסא תלמכ והלעהו זישכעי הרטג תדמכ רישק היה
 כ׳א • אנקנ ללכמ אציו דסחב ללכנ הדיקע תעשכר זפלו
 ושע ינפמ א1ן 'הוזה סעט םישמ ׳אל יהכש המד רמיל ץיצ
 חלשי השרפ רהיזב ורמאש המל אנימ אקפנז • עשרה
 תכש ח׳כ ול חינה סהרכא הנש ׳ ע רודל וחינה ת מאהש
 דוד סגו ך שחו אבקונר ׳טסמ היהש יפל חינה אל קחצד
 תיארמ קניע ןהכתי קחצי ןקז יכ יהיו ש׳זז •ש׳עךשח
 יתנקז אג הנה ימא הזת עדיש קזיכיז עשר ׳תיאב תואלמ
 לבא ז׳כ דוע תייחל יל היה ןידבש יתימ סזי יתעדי אל
 קר חינה אל יבאז הנש'ע דודל חינהל םיכירצ יכ יתגמי
 איה רזג חמש יתעדי אל ןכ לעי ה ס רסח ן ידעו סיכש 'ס
 סזי יתעדי אל ןכ לעי ילשמ הגש ז׳נ לכ ול חינהש ךרבתי
 איהש סושמ אלו ושע לטשכ ויניע והכש רבס היהד יתימ
 אדטדכ רשקתנ הדקעה תעשמ לבכש אבקונד אדטסמ
 ובתכש ומכ דבלכ ז׳העה׳טרב וכרכל שקט כ״עי לוכאכ
 ימע סנכנו ינטז יניב בקעי סנכנשכ ךכיפלז םינושארה
 ושע יתייה ריבס הדש חירכ ינב חיר האר רמאי המת ע״ג
 כ'או ע׳ג ותע סנכנש אוה שודק ם האר התעו איה עשר
 'טסמ ינאש׳כה 'עטכ ימיל ךירצו יניע יהכ המ לע המית
 דחל ילש םינשה ןמ תתל יל ןיאש הנימי ןיידע אבקינד
 'רהימהזהמ רמאו המת ןכ לעו הנש ז *ג׳ייחכ דועיל שד
 ג׳סל הנש ה׳ע ןמ בישמו אצ אקייד ה׳ז המ תטרכה חקיל
 תיכז העל קחצ ךתויה סע ימילכ הז ןינמכ הינש ב׳י י׳ה
 ה׳ע ןב יתחקלש ינמז םדק הז ןיכמכ תטרכה תחקל
 ךירצש קיפ יתימ סיי יתעדי אל אתשה דער נ ס ןב התאו
 ארטסמ ינאש חרכזמד ישכע לכא ינשמ דודל חינהל ינא

 אי-מל תרהימ הז המי םילכ חינא אל כ'א ןידע אבקנד
 ארטדמ קחנח תמאה איה ןכ ט טישה ביעיו תכרבה
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 בשיו ■חילשיו •אצד ־9 שדק תרדה
 ליא 'ה הרקה ירהש ךיתונשמ דחל {.ת/יש ןייצו ארכחר
 זהלעהו ךילע הויצ והיפ אלהו ה׳בקה׳יצמה ןנברקל ךינפל
 כ'א ליאב ־קימשנ החרפש ימיל ןחרס לעאלא הלועל סש
 ל׳ק ד׳מ ךדיאי אבקז^ו איטסמ המשג ו/יא בזש ךל ןיא
 ׳רכ׳דד היה יל האבש׳שדחה המשנש ןל אמיכ ןאמיתכאד
 הזר ךל איצמי ןגזמל סא גוזוהק רבדה חירכה ןכ לע
 4* /ס !ל היה אלןכ סאד ארכזדד העשנ י/יא שח הריי
 ה/יע ישפנ ינכרב/י כ״עו ׳ינשמ דחל חינהל אזה ןחצו

 :תמא םרטב
 ריעב קחצהש ן חז לכ ל ס ישרד אצי
 סשח הנפ 'רדה איה היד איה הדוה איה
 'בקזנה דיס ריעב םלוע דיסי קידצתש ןזע לכ הנווכה טי
 דיס הויז הרזה ןאצ ירדע 'ג דיס׳יכ הדיה אוה זניהלא ריע
 אד תרדה איהב״עזיכר ןד ידיקפ רהוזב 0״מכחצ*י
 ןלוק עמש שמשה אביכסשןליואכרשררחבז •ה״בק
 אשמש אתא שתשה אכ.יכ סייזיזא ויה תישכ יכאלמ לש
 המח ול העקשש לע קפתסנ בקעיש יתשרח אשמש אתא
 הפ הלילב ן חנש םשכ םא תיכרע ןמעל התנועב אלש
 נויז ןינעלזתיימשמה ןמעל הלעמל םג ןחנאהיהטתל
 ׳ילמיא ייהש׳דשה יכאלמ לוקל עמשש דע תונוילעה תחמ
 רמולכ מחז כ שקשה אב יכ שמשה אכ־יכ 'תימשמ ןמעל
 אב סונמל שמשה אב יכ ןראב הטמלש המ אלא ונל ןיא
 ללפתהש םיקמכ עגפייכיתכה ש׳ו ז הלעמל םג שמשה
 םשןליו א״וללחג םויה ריערעאתאמשי תיברע תלפת
 הכלהל ק זמיכסהש 'םז תרשה יכאלמ עמש שמשה אכ יכ

 ת׳תש חמאש יפלו סזימע םיכסה אוה סג הלילכ ינחל
 סויכ םילבוקמה זימאי ןאכ זלע םידסב ןתציזיממ וחדנש
 ת״י סיכצנםישנא השלש הנהז׳פב ודמ הת לאירבג היה
 יכאלמ לכבו לאפר לאירבג לאכימ םהי רשנ הירא,רוס
 !הרבג אב ןכלו למדכג ספא תימיא רבדיש ימ ןיא תישה
 ל״רבג היה םש בקעי ללפ/יהי אבשכ ב׳עז ןישל ׳ע חמלו
 אשמש א/יא איה הרזשב םזי יתאל סיחסשז םישש ׳תעיסו
 סלזספ׳לפת׳מאת לאו סלע♦ אזה ותלפתבו םוגרת ןישלב
 הלעמל אשמש אתא הסמל אשמש אתאי ליאוה ירהד איה
 לאירבג םילוע םידרויו םילוע סיהלא יכאלמ ימאכ ןכ לעי
 ש״מכ ךרדה איה ןכד מיקמב ושמשש 'תזא םידריד ׳תעיסו
 • ויתחת לחבח שמישו םזי א״כ לאירבג החדנש ן׳הוי׳פב
 תשמשמה תכה תישה יכאלמ םיקולח ןיהש לשפא יחנ יא
 אב יכ םירמוא יזה !תציחממ החדנשכ לאירבג סיקמב
 אוה סלי ןידעו ותניעכ אלש שמשה אב יכ דומלכ שמשה
 חובעב העקשש:שמש דיתעל דוע שמשס אב יכ היארהו
 סלפת הו קאש אגמני אוה אממי מ'ש !ריבעכ החר*
 ץימא לאירבג ןכא זתעיסי לאירבג תולעל 1 הב 1 חאתהל

 המ הלעתל זמייקי אשמש אתא אתא אכ יכ זטזשפכ 'יפש
 סיקממ 'בדה ׳רכמ'יכירא!ילקא שממ הלילז העמל ולכקש

 סתאכפ

 חיבעב׳עקשש שמש"יתעל דוע אשמש אתא ןעי םתאבש
 ל'בע אלא ימלשל ןרצזה המל םייל אוה בשחנ ןיחע סאו
 ךרצזזיע׳עז שמח הלילל התעמ זבשח םיהלארבכר
 םתציחמל הלעכ זכחנאי התיה׳גסזב !תלפת ב׳אי ימלשל

 • יתלפת חכב
 תא לארשי יגב זלכאי אל ןכ לע חלש♦?

 בקעי ןיי ףכב ע.ט יכ 'וכז השנת דיג
 קיבאה אל זליא םא זסא עגנ יפ םעט עימשל השק 'טו
 םהישריש הרותה תייצמ אלהו תאזה היצמה היה אל דוע
 חלשיו רהוזכ ש׳תכ הארי ןכא • אליעלד סחביאב הלעתל
 ךאלמ ול שי ימויו ריג לכי ןידיג ה״סש תמיעל סיזיי הס׳סד
 ודי 'רבג םזיכ זב ןכלו ב׳טכו השנה דיגב ושריש איה מ'סז

 דיגב סעאבקעיב טילשל׳יקמ אצמ אל כ״עו׳זכיבקעי לע
 סינכהל הדמליכא לכ יכ עדיכ הכהו זשיוש אוה יכ השנ ה
 א׳זלי׳שלזשל יבדמ יח י״ע םכיתב לשא 'ינזנטה תיטחח
 שחנה שרו ש דצמ תשנה ריג תא לארשי ינב זלבאי אל כ'ע
 מ״ס אצמ אל ייהש שחנה שרושמ איהץאעדתימ׳ס
 קבאי ז ׳רמגבו • זשיזש אוה יכ השנה דיגב אלא זחאתהל
 אסכ דע םתילגרמקכא ולעתש דמלמ לב'ילא ומע שיא
 יילגר קכא ןנעי םתה ביתכו זקכאהבאכהביתכ דיבכה
 |כי הלעי ימיקממ השכש השנה דיג ימש׳רקנ תמל לכ״ידאז
 אחנפ ׳היזב׳יאש׳כזטה׳ישנכ זיה׳תיטג התשכ׳מיא איה
 איה הנהו ׳טזכקעחקבאתטלמאדזמעשיאקכא״ז
 והו ז ילש י'הנמ ליח/יק׳תמזק יקיע יכ יילגר סחה׳רק
 ולעה רמאי תלגד קבא ארקנש תטלמ זילגר קבא ןנעו
 'זדליי הילגרב ת״זיאנה תשילקה ימילכ סתילגית קבא
 השקזהי אייסריכד אמלע ת״בה דע דטכה אסכ דע תימ
 אזל דיבכה אסכ דע מ״ס3 ךכ לכ יתכב שי יכז ל״כחל ול
 ׳והז ומוקממ השכש השנה דיג ימש איקנ המל ל׳כיר ימאו
 האירבכ םיפרשה תכ ןמ סיהת״סשא׳ריקיפבזרמאש
 שיו האירבב סיפרשד עידיז ׳ זכו ז/ישחקמ ה׳בקה וליפהו
 ןיפקי קתענש ימוקממ הסנש השנה דיג זמש חרקנ המל
 החדנו בקע זנפישת ה/יאי יב רמאנש סמנה אוהו ומיקמה
 התשנד ארקמ יתיימ אקד ונייהו בקעה דע שארה ןמ
 תסטג לעב איקה הכיבה דוסכ היהש זומרל ס״תיטג
 ׳קינד אמלע תטמל םישנל ויהי האליע אתלעת םשמ ן׳פקז
 'ינתפ שאר דיס האירבב ומישי ראשנש ושרוש תכמ אנתכו
 ד© קחצח היפסעכ ושע שאידאזרב םש סומכ רסא

 •עדמכ הנס
 'היבא \ הער /יבד תא ףסוי אביי בשיו
 ינככ סילזלומ ויה האל ינבש ל׳זדר
 'ילולימ ויה עורמ יטישפ׳יפל ׳ק םירבע ןתחקל תוחפשה
 הארנזדייסהיה לוזלז המי ן ישחקי תב !תכב סישגלפ ♦דהש

 לחיו החל יננד םיטבשה רזגב אציו תשלפ רהיזב ס״מ יפל
 אפוגמ דבלדקקרפ דצע^יזחפשה יכבו'יבאה ריפב סה
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 ובק •יחד •שנד •ץקמ "פ שדק חדדה
 לכאאדזחיח אמלעמ סא למאל האל יגב 30 לזזלזה זנייהז י
 סידכעסזארק ןכלו רבלד;ןיקדפה דנמתיחפשה ימ 13*
 בהא לאר שד • ׳ינאכ סה ב״אשמ ןחסטמד ארטסמ
 תישארכ 'פ לה זזב ןייע זל איה םיניקו ןג *כ ׳וכי ףסויתא
 ?531 םהמ לבקמד©"! םינקז ארקנ ת״גת םהש .תובא 'גד
 חורכ תמר לזחו ׳ינקז המ לכקמאוהטלעסיניקזקוארק
 ד© איה 1ל דסמ לכעי םשמ לביחש המלה זימאי ססדק
 דבע ארקנה המכחה איה רבעו עבק דוס אוה ם״ס בי וזי
 סהמ לבקמש הה בקעי יכ רהנה רכע ארק הניכר רהנה
 ר© איה ׳יכו ףסוי תא ׳ה יחי1 • עדמכ דמיל רסומ
 דמב דסחכ א1ז גייז ןיאד דסח יילא סיי קירע ;ייחכ וי׳יזה
 ומכ ז*עב היהי סהלבא יהלא ית״לפתל סיקיי עביקה ל׳כ

 ייהש סימיטרחה םעטש י/ישדח ןןיה תשרפ • ימיקחב הכיראכ ראבתנש
 רחא םימעט'במ הערל 1ת;א םירתופ
 פ״כ םולחה אגש לע 'כו ער םילח ול ןיאלמ בוס םדאלש
 רזזחועאהערהלעףאש׳עטשימע שיש רזג ומכ איהש
 הביסל דסר לכש עובש ךירצ היה אל ביט היה םאו ט
 תינידמ׳ 1 העדל זהחתפ ןכלו זב רוזח יניא יאנת לע וליפא
 בערה לעי עבשה 3ע והחתפ אלו רסיק התא תינב ׳ו
 אל לבא בר רשוע רישעי ?יעש תערפ לצא איה הבוטש
 'יארמב ול׳ארה המל יל׳ק היהש ינפמ ויכו אב'הירכר סנכנ
 ול ריגמ היהו ליאוהו ןכלז ךלמיבא וקכ שוריפב אלו וללה
 איבנה תכוכה םממ אכילי ימצעב ה״בקה היהש ףא פ'כ
 לא רמוא?.ש?ז ט רווחי אלו העטש זעע שיש רזג ומכ יוה
 יל הארה המל םהירבד לע יל 'ק ךא יל ורתעי סימיסרזיה
 אב המלו וב ימחי א3?|פ״ב יל דיגהל ל״יה יל דיגמ ןיאו
 ידעלבו בוט סרא התא יכ ףא ל״א ףסוי ןא וללה תואלמכ
 ישא ןעי בוט םילת מ״מ הערפ םולש תא הצעי סיה^ה סג
 זאש דש י״עש 01לח ינאשד הערפל ריגה השוע סיהלאה
 םדאל ה״בקהי׳ע לבא 'סז ער םילח 13 םיארמ בוט םדאל
 תילפה ׳וו סילגש 'ז 13 יתפי בוט םולח האלמ ימנ בוט
 עודמ איה הבוט סאש ׳קש יעלו אוה ׳א םולח לכה תחפה
 ןכ לע ט רזוח זניאת״ע 'יפא הבוט לכ אלהו לפכב אכ
 אב המל העובש ומכ אוה לפכה םאר הא׳לבד 1ל עידוה
 לא םילחה תינשה לע עדת אלא תויפו םילבשב יונ יסב
 סג אלא ט רווח זעא יכ ידבל אל יכ תייזהל םימעפ הערפ
 הדגה !תכ יוה 'נושאר׳עפכ ןכ לעו !תושעל סיה&ה רהממ
 רהממ יכ סושמ הארה 'ב םעפ ךא רוזחי אל הערפל דיגה
 ומצעכ ןל דיגה אל ביפלז ׳יניסב אכ ב״עז הד יה ןייצ ןיאו
 איבנה תבזכה אכילז ליאוה זב ימחל לובי 'בושמ סגש יעל
 י״ע רזוח וניאד אהר יפלו איבנ י׳ע רתפיש ךל האלה כ'עו
 איההד אימח סיבר׳יאיבנ י׳ע לכא׳א איבנ י״ע ונייה איבנ
 לסי שדקה חורב הרישה ואבנ סלטש ךמע רטעי רעד
 ד1ע ואנמי סא הזכ אצמנה הערפ רמא ןכ לע !ב יוזחל

 םיאיבנ ב בל

 ליי איה ל טי ?אש סכ1תב סיהלא חח רשא ׳תלמכ םיאיבנ
 ןתוא תאז לכ תא ןתיא סיהלא עידוה ילחא לבא ס ריזחל
 איבנ י׳ע היהיש הצחש ק״ס יל אל יתאו לכ תא סגואקייד
 ןיבנ ןיא >כ.י ימנ חיכומ התעמ ט ריזחל לכוי אלש חולס
 ר*ע>'וזמל ןב סג לשי ןכ םא ןימכ שי סאד ןימב סכח!

 ׳ •ש״ע לארשי תרמח ׳סב ׳פה3כ יתשריפ '*ה
 יני״א ינזאב דבר ןדבע אנ רבדי שעו ת1ער0
 'ינפבמ איצזמ ינא דבר י׳רא ר״כב חעח ,
 'ב טה • ב״ע םכתא הלכתי (םחנמ יס)אפב רבד סינכמו
 הזז סיזידנה׳וצמנס 'זקלל אוה היהש 'ניכ0 תילג ר© יכ עד
 םזי סיסעמ ןזיסכב וצידילעתוצזצכה׳לעהןיכ אוה קוליחה
 הת ירמגל וניא וצחי לע יב הניכשה ידי לע התולעהל 01׳
 יתרבעו ש״מכ םלט תא איצומש העבשה חילע ןכ ןיאש

 ןיאש הלוצמב םחצמ תא ולצניו ךכ-י׳עו׳ה ינא ס״ינמ קאב
 רתא םיקמכ סוסכ הריכה לכ עקעקמ זאש יפל סיגד ט
 םיקי סחע םטש יפ לע ר©כ יכד ׳ק העבש ד© הנהו
 איה ןחעש םינפבמ איצומ יפא ר״בדימא הז יפ לכו ר״כד
 ץוחל התיא איצומ יפא ןדזמ םידצמ תילגב אלו םינפבמ
 ןולאה דוס אבסב חמאפ ומכ 'בתא הלכמ איהו בלש לסב

 ת״ילדהז'דוהי סמב םותח היוה סשרעזדח ג־א .סש ןייע םהל ערל ׳יתפלפב היהש
 ףאר זמי רה םגור״ח תיב תוכלמל זמר איה
 ןידבש ינדא דיס ןח ׳ד,ב״ג)ט שי םימחר ולובי יפ לע
 ראש אלו אקזחיכ*דאד תלדה םויה םעטל םיזגה לכ שבט
 עיקרד תיצולח סג המחת רהוזכ ורמאש יפל זעיה תייתלא
 איהו )ד׳י ידקא בעיכ קיפנ היב ׳סז עיקרב ןילא םש חמא
 ךלי ד״תס ןיעמעל הדוהי חצנמ אדכ (י״מא םשמ ר״י
 ףסיתנ ןכל הדיהיב ד״וי שי יבכר ליאזחל׳טו ךביוא ףרטכ
 י״נדא ססמ א״נ תויתוא דסח אצמנו ר״י ומשכ תויהל 'ר 1ל
 השגה ב״חא ימחר הלחת סויפל הפגה הדואי וילא שגיז ש1
 הדוהי >לא שג׳זוהזוזחצנלשקיב ומשחכנשןחהקחלקל
 טממ אריי אל ףסויש יפל1 ויל שיגה ןידו םימחר טש םשהש
 ׳ומחלמ שטכל ןח ?כ ןיאז׳ימחר ולוכ ומשכ ה״׳זה רמאי יכ
 ךיתבש ן ירוי רמולכ ׳ינפבמ איצומ ינא יכד ול ימא ןכ לע
 םש היהיו א״נ 'בית.דיתכ סינכאי׳יצומ ינא ד״י ר© ימס
 ךרד לאומש טקל ׳סב ה׳א ) םכתא הלכאו ןיד ולוכ י׳נרא
 'עב לזר ׳סז ףסוי:תייפ,?ב יחד חשי־ןפ (הז ןלדב
 המי וניע הז עשר ףסוי ־תיא וותתשד לחרו ףסוי סגנ רחאו
 'רוע ןכ והזו יתלא תסכו !תמיק הבגו ימאב סיע ןתי אלש
 תיחכ המכחד אצת תשרפב ש״מ המכחב זזקי • ףסוי
 יאמב ל? 'כ ןזקת םינוקתב חקאש והז 1 הל ארטנל קידצב
 חאדזיאד׳ד תאדאצזק יהיאד הדוקנכ הינימ הל דיתס
 ׳ירב תיא יהיא הדוקנ יאהו רחא הבגל ביקתי אלר 'ד דיסכ

 המכח דע הלוע דסי יכ ונייהו 'ובו רשעל חא׳ילתשא היבר
 היבגהש ףסוי תמפ ןב סזולחרל דלשמ הזה תכבו לתבו
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 יחיו חיערפ שדק חירה
 םארב ןז״כז ן/ייול ףאו םארב הבקנו רכז זמלוניב ה״בקה ןכ הארי ׳פה תניכבז • ימאל רומשל המכח רע !.וימי{י
 השע המ םלועה .תא ןיכירחמ ויה הזל הז ןיקקזנ אלמלאו 'קנז ימש לע ׳ה ףסותנש הבר? הרע ימשש דוסב ףסוי תרופ
 התלתו הבקנה .תא גרהו רכזה תא סריס אוה ךורב שחקה אברכר ׳ה איה זב 'סיתנש 'הה יכ עדונ רבכו ףסוהי
 דוסיה דוסב אוהש ןתיול ךאר הנווכהו אבל דיתעל׳יקירצל ןושל 'ע עדי הנתמי אברבר 'ע דוס איהש אמיא האליע
 היכו הינימ היה ארבנשכ כ״ג ומצע'וה רכז וליכ אוהש ן״יעה׳זס ן״יע ילע רופ ןב ריע ׳תיל לפכב זמר הז יפלכו
 אזל ךרבתי אוה ןכ השע המלו לבקמו עיפשתי ןז״כז ימצע אצמנה ׳פה זמר הזו הלעמה לכ גישה הנתמש אכרבר
 רשאכ דחיב םיראשנ ויה סא ל״ר הזל הז ןיקקזנ אלמלאו • עדונכ סיהלא 'ה דוסכ זב םיהלא חור רשא שיא הזכ
 לכ תא ןיבירחח רואה יובירל היה קלחתנ אלו התע אוה 'חה ךלמכ םיכלמ'חבד עד ילוכו הדוהי הירא *ףי^
 יתלב ןברח היהו תרבשנ התיהז'וכלמ לע ולפנשכ םלועה דוסב הרבשנ אלש יפל התימ רמאנ אל רדה
 ךכ ירי לע יב תוכלמ םייקתיש הארו הפצ ליצאההו ץוקת הב סג רמאנ םיקיה ירבדב* לבא הרכשנ אל הנהת תחא
 רכזל סריס אוה ךירכ שודקה השע המערונכ לכה ןקותי ׳ עלעתנ׳ילעתורואה לכ ולפנשכ ף׳ליעה לע ינייהוה־-׳מ
 קלחתה ןינעו רואה׳תיתס דיס אוה סורס לכד ןוילעה קלח ילכ הלטבתנ ןכ םיקל ליכי אלו לפונ• ףלעתנש םדא ומכ

 עמתהכוב קלח׳בקנל גרה כ'חאו'!ריס ומצע אוה דזסיה התא יוארש ךיחא ךודיי התאתיכלמ הדוהי ןכ לעו הלס
 ׳לעמל ףכת הלע׳לחתנשכ יכ ךכ רחא לכה םייקתנ םרוא ?יתחת ךילמיו תמיי׳תיכלמ המייקתנ אל םלוכ ןכש ךילמל
 םילכה לכב ותכ ןיקתה סלועב;ךכ רחא דוסיל יוארה רוא 'דקמ הירא התע רמ והזו 'ת״קתנהדוהי דיס תוכלמ לבא
 םיקידצל וחלמ םכותבש רואמו ורבשנש םירבשה םתואמו ׳אשה ימכ רדה ילכ ףרטנ אלש תילע ינכ ףרטמ יכ וה1תב
 םהסכיתכ וראשנש תוציצנה סתיא רמילכ אבל דיתעל ׳כ [בר ערכ רתאנ ףיליע לע תמיו םש סג ביתכד ףאו

 ן 'מ דוסכ ן ילוע ויהיו ןכ רחא םייקתהל תנמ לע ?חלמנ סתיא הלעהשכ ב׳חאו הפלעתנ הילע לפכשר!אה בורל
 תא גרהו והזו אבל דיתעל והזי ןיקתה רחא םיקידצל ונמיקי י׳ת והזו הנקתנ אתיאדיעמל ןריזחהו וילגרב א׳א
 ריסי ריאי ךות ץבורה ןינת ארקנש דוסיה קלח ןינתה דומעי ימ תיריכג לעכ ךיתכי׳מ דיסכ לכה ונקתנ ימ י״ע
 םיכלמ ׳חב ןכ לער ראזכמי סנוקת יהז? זא גרה תטלמי ארבש המ לכ ליז םרמאמ דוס ליכשת הז יפ׳עו עדונכ

 :אצמנ ןאכ דע ה׳גקה

 • יניגמו יזוע לאל חבש • ינש קלה םלשנו םת
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 םג
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 ן׳פח ובלש םוקמכ אלוקה ץירי ןעמל ומאמו יפסה ן ינע ויכרד עידליכקעי תעלות רדהמה דבד ה3א
 :ז/יזא ן יכילומ הב ךליל הצח םדאש ךרדכ הצרישכ3 םכח

 שדק יארקמ
 0יה3א אלכ תישארב קספ

 סימשו ן׳רא 'ה .תישע סייכ קוספ
 'וגו ןג סיהלא'ה עט״ו קו ספ

 ׳וגוחנמודלימהלא קוספ
 האלנה 'הל חבזמ םש ןכיו קוספ

 ׳נפ3 ךלהמה ידש 3א ינא קזספ

 א״עגכקףד
 םש ףד

 ב״ע סש ףד
 םש ףד

 ג״עסש ףד
 םש ףד

 םש ךשמנהו זיתא הבשנ יכסהלבא עמפיזקוספ
 םיכשמנ הז 'ה וי3א אריו קוספ

 1נ3 תישע המ ך3תיבא יקוספ
 ,;יימ ינפ3 ה ינפ3 ךכלבאז קחצי יקוספ

 3אלש׳ ,גב ו3כאי א3 ןכ 3ע קוספ

 'זגו ףסוי ;יא יהיו קיספ
 ונורתפו הערפ םולח יקוספ

 תרוכ ןכ ףסוי ;ילופ ןב קיספ
 ינכ !3ע םישמחז םחצמ קא תא שמחו קוספ

 3אדשי
 סכישדח ישארבו קספ

 י3 גוחמ םילגר שלש קספ
 םיטפוש ׳ג3 םילגל ׳פ תטיתס

 ךל השע רשא תא רוכז קספ

 א״ע דכקףד
 ב״עסש ףד
 א״ע הכק ףד
 ב״ע םש ףד

 ג״ע םש ףד
 א׳ע וכק ףד

 ר׳ע וכק ףד

 בע נ ףד
 א׳ע א״כ ףד
 ד״ע ט״כ ףד
 א ע ה׳ל ףד
 א״ע הס ףד

 םיאיבנ
 שדחה םויכו חמפימבשה םויב

 םיכשמנהו הידבוע ןוזח
 'המולהמ ריכזא'ה ידסח

 םיבוחב
 דודל .חיכה תכונח רימזו•

 םישענו םירכזנ הלאה סימיהז
 .תנש הדדנ אוהה הלילב'וכי דחא סע ונשי

 ו״יףד ב״ע
 ב״ע ז׳ס ףד
 ב״ע חנ ףד

 ג״ע גנ ףד
 ב״עד״סףד

 'זגו חק רהמ 'יכו ךלמה
 ר/סא ;יא ךלמה תיאדכ יהיו

 םיכשמנהו שזלישחא ימיכ יהיו
 'וגו םידשו הנטק ונל .תוחא

 שרדמ יתב
 ב״ע ז״יףד הרימי ש פנח׳רכ שיש םירוקמה חבד בושיי

 אלא הרומה ליחתהל ךירצ היה אל למאמ
 א׳ע דב ףד םכל הזה שדחהמ
 א״ע היל ףד םהרבא לש ימכ 'זגו םימעפ ופי המ רמאמ
 א׳ע גמ ףד ףא איבת הפונח ול שיש םדא לכ רתאמ

 י״מ סימל הכוז הכונח רנכ ליגרה למאמ
 'זגו ץרשה מא רהטמ היהש דיתלמ רמאמ

 הכונת יצידמנקזמל
 ןכחשחנ דיצ עדוי שיא םגרממה רמאמ

 ןתה ילקשל סהילקש םידקה רתאמ
 ונילע מלריעמ מא תאנק רמאמ

 םיאב המל ףט רמאמ
 הרימ יז הרוא המיה םידזהיל רמאמ

 ב׳ע בנ ףד
 ג״ע רנ ףד

 יסש
 ר׳ע 'ס ףד
 ב״ע ד״ס ףד
 ב׳ע טס ףד
 א״ע גע ףד
 ב״עב״פףד
 ב״ע ג״פו
 ד׳עב״פףד

 ג״ע ז״ע ףד
 םש ףד
 ב״ע ?פ ףד

 ב״ע גכק ףד
 ב1שיי

 כה״י ש״עילתמא םירופ םינוקיתה רמאמ
 בימי אמש הילזכאניכרר תחב רת ימאמ

 א״ענפ ףד אמ ינעמנ
 שיא מונמ חולשמו וניבל ונב ממ״ק ימאמ

 ג״ע םש והערל
 כ'ע ז״פ ףר 'טו שאר לש ויחא שחישחא ימאמ

 שוכו חזה רמא דח שס דעו חוהמ ימאמ
 ב״פ חפ ףד ימייק חדה יב4
 ג״ע סש סכב ימ מלמא המא ת׳בקה רמא רמאמ

 ףטעתנו הנוהכ חגכ שבלש דמלמ *ימאמ
 ד״ע , םס ימעו

 המ ינממ ינ״שרל וחימלמ ולאש למאק
 ב׳ע טפ ףד לארשי !בייחתנ

 דח לאומשו בי'םימי תעבש תמשמ רמאמ
 צ ףד ־ 'זכופ״קמןדחלמא

 הניגל יוארה יצחל רצחל יוארה רתאמ
 םש טניגל

 ילוח רמא דח לאומשו בל ספרכ רוחלתאמ
 סש י ירזח
 סש ףסכל יוארה רמאמ

 א׳ע אצ ףד רמא דח לאומשו בר מרחס 1 רדו רמאמ
 ג'ע םש 'וכז והקשה ׳א לכש בר מוכלמ ןייו למאמ

 דמאע

 א״ע

 ב״ע

 ג״ע
 ד׳ע
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 ד״ע סב 'ט ז ו1כ סיעסאד ליק תכ תאצ* רתאמ
 סב הרו/י לש תדכ /ירכ היתשתו רמאמ

 ג״ע כנ ןד גמ ןכ /י/ינ לכל /יכש הרמא רתאמ
 ר״ע סש ןד מס/ינ הריכ ע יכדל סהינש ימאמ

 דייס ןיי יתסו/ידעמ היהש םגר/ימה רתאמ
 הפי סש הליגמה ןינמ ס׳ימאמ ייעו

 סס ד !סה פ״ע שידג
 ג״ע ונ ןד אנימיד אזר ףפמני ףוע ט 'פ דהמה רמאמ

 אכרכ אלכ הזה 03 זע ה ןמ הנהנה רמאת
 ג״עחק ןד ?לזג איקנ
 א ע טק ןת תונליאל ה״ר ומשכ ו׳ט הנשמ
 א״ע א״כק ןד ?אמצ3 סימ ה/יופה הנסמ
 ד״עב״כק ןד האמרק ארסחכו רהוזכ סימ

 סס סינוקיתבז סיאר ימא ייכד אצמנש המ רואיכ
 איע גכק ןד סיעקיתכ ׳ונה ןיכןיה לעב איה ימ רואיכ
 ג״ע סש ןד /יישארכ ירדס הכיס סימיה ׳זל יהיו רמאק

 םס המא םרא זרא הנשמ
 הימןי3 יא/יאד א/יכס איהה הפיסר הנסמ

 ריע סס ןד הכוסכ ןנכי ןייד
 ג״ע דכק ןד ס״עא׳אל ה/ייה הכוס תילגרמ רמאמ
 א״ע הכק ןד רמיד רהנכ 3כ ?ט שמשה רקיכ 3ככ רמאמ

 סס ןד סתזא ןירממ ויה ןיקיתו ש׳ק /יסחרמאמ
 00 ןר קהנ וניא הלפתל הלואג ךמוסה לכלמאק

 ב״עסב ןד 'טו ןמדקל סא ה תרקס יכ ימאמ
 /ע סס ןר ריעב ןיידצהס ןקז 3כ רמאמ

 סס ןלוק עקש שמשה אג *ב רמאמ
 ד״ע םס ןד /יוזיפסה ינככ םילזלזמ יתאק
 א׳ע ובק ןר הי3 אוה םיכזירכ רמאמ
 ב״ע םש ןד סייפכק איצומ ינא רבד רמאמ
 ד״ע סס ךר 0מד וניע הז עבר ןסוי ימא יקאמ
 ר״ע הכק ןד ס/ון3גיק קבא ו3עה0 דמ3מ ימאמ

 תרחחפס
 ג״ע סב סינזימא סימ תליטנ דפל ימיל שדק יארקמ ד״ע

 הלפת תיב
 זי׳רע/יטלק רדת ןזק/>3 ה3פ/י

 קד׳עכ תסכרקה /יאירק יתאל הלפת
 /יולגה 3ע ח׳רע /יחנמ תעל ה3פ/י

 ח״דעב שדקה שוריק3 ה3ע/י
 חד׳על הי!/י רפס/יאצ>ה3 ה3פ/י

 רוביגכ חר״על ינינע ה3ע/י
 וי״דע ה3פ/יה רקא דמיל שדק יארקמ

 תריעב /י!זיי3כהו סימחרה רדס
 חר׳גיכ סי3כזט3 ה3פ/י

 ת״ד .זפ /ייגרע תל-׳־ת ספל שרק יארקמ
 /י׳נע/יזי רחא 3טא3 אבל תלפת

 דיע ,ז ןד
 א״ע אי ןד
 ב״ע בי ןד
 א״עדי ןי
 ב״ע סב

 סב
 ד׳ע םס
 א״ע ׳ט ןד
 ג״ע !יי ןד
 ג׳ע זי ןד

 א״ע ק״יןד
 יארקמ

 א״ר סזי /יר!משא3 האג טויפ
 תירב הרו/י דפס /יאנזה3 ק3פ/ל
 ע״מיה3 ח״ר ןשזק3 הדובע ידס

 תדףםומינפ3ה3פ/>
 3ארש> שדקמ/יכרכ /יומסה יטפשת דרס

 שדח שאר ןסמ /ירזח ינפ3 ה3פ/י
 שרתשארכ ז/יאידק ינפ3 ה3פ/י

 הבב3ה /יכדב יגפ3 ה3פ/י
 בכשכ ו״ט דומי3ה רקא הלפת

 פוס םוי
 כוט םזי 30 ק?3ק שכז3שכ רמאיש קספ

 כ1ט סני ברע /י3יכט3 ה3פ/י
 כ1ט סזי 30 דנ תקלדה/ופזט

 יז3הא״דה3 3גרה ינפ /י3בקה3 תלפת
 םילגרה /יולפ/י ינפל שדק יארקמ
 כ1ט םוי /ילפ/י /תכרב/ינוס רדס

 בוטסיי/יודועסל א/יד1ע0 וניק/יא
 מ"ט ןוזמה /יכרכבש /יוכיב /ינווכ רדס

 בזט םויב םיפסומה תדסע ידס
 בוט םמב םיפסותה /ילפ/י /ימיכ רדס
 במסמ םמה /ידועס שודיק /ינוט

 בוט םוי /יחנמ סדזק הלפ/י
 מה*חל ט״י יאצומכ ונתמוח התא/ינחב

 גח ורסא תדועסל הלפת
 במ םמ רחאש /יומיצל ונינע סלפת

 הפונח
 הכונח רנ תקלדה תלפת

 הפטח רנ תטרכ תניט ידס
 הקלדהה רחא ימיל שידק ׳ארקמ
 םה שדק וללה תירכה תנוט

 הכונח ימיכ 'ה ידימל ןיקתל הלפת

 םירופ
 רדא שיח שאר ברע םונל הלפת

 םילקס תסיפ סדזק תלפת
 רזכז תסיפ סדק הלפת
 רוכז תכש דומילל הלפת
 ר/יסא םוצ םזיל הלפת

 םילנפ כלעכ םילכ 103 תלפת

 ב״ע טייןד
 גיע ׳כ ןר
 ב׳ע אכ ןד

 ד״ע סש
 סש

 ביע בכ ןי
 םש

 ד״ע דכ ןד
 דיעטקןו

 ביעמ ןי
 םש

 איעחכ ןד
 ב״עטכןד

 א״ע ׳ל ןד
 ב״ע% סס
 ר׳ע םס
 ר״עאל ןי
 ג״גנבל ןד
 ב״ע דל ףד
 ריע ול ןד
 א׳ע המ ןד
 ב״ע !מ ךד
 ג״ע חק ןד
 ב״ע טמ ןר

 א״ע בנ ןד
 ב״ע גנ ןד
 גיע סס
 ריע אנ ןי
 א״ע בס ןר

 ג׳עגב ןד
 ריע ד0ןו
 ר״ע זס ןד
 גיע סב
 ג״עאע ןד
 א״ע גע ןד

 הלפת
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 חכק תוחחפס
 הלגמה .תאירק םדיק הלפת

 הדיזכרג תניט רדק
 'יע םיאירק רחא דמצכ רמזל שדק יא רקי

 קלמע אביו
 •יניטאל תסתמ תוצמל הלפת

 והערל שיא עימס חולשמ תונמל הלפת
 סידזע תדועסל הלעת

 ׳יופ תדועסל אתדועס זניקתא

 םיבכוש
 סיד הליל ׳אםזי היעתמל הלפת

 תעלו הליבטל סימי ג׳י ףוגיסל הלפת
 ברע תחנמ

 םימי ד׳פ הנעתמל הלפת

 סיככזסה ימיל ונינע הלפת
 םיבבושה ימיל תוגועה יטרפ יחיו תסינ

 םיבכושה תחנמל שדק יארקמ
 םיבבושה ימיב השמה לעש ש״קל הלפת
 ׳מה םימיב זית׳לפת לכ רחא רתיל ק'מ

 טבשב ויטב תיייפה ןיקתל הלפת

 ב׳ע ה״ע
 'דזגעספ

 ב״עכפףד
 ד״ע ג׳פ ףד
 ר״עד״עףד
 ב׳עה״עףד

 םש

 א״ע אק ףד

 ב״ע סש ףד
 ג״ע םש

 *?3ח וי
 יי.-" יק וי
 גת םש

 ד׳ע םש
 בע תק ףד

 א ע וק ףד
 ב׳ע טק ףד

 השעמה ימי
 ׳א םוי דסח תלית ןיקתל הלפת

 ׳בסייסיהלאהתר׳תןיקתל הלפת
 ׳ג םיי תמא תיית ן ׳קתל הלעת

 הבושתה ימיל הבישתב די ןיקתל הלפת

 ג״ע בק ףד
 א״ע גיק ףד
 ד״ע םש ףד
 • — ׳-ך־ ך ־ ־ ** ״ —•״י״' ״ ו־ן יי ״ י״״׳■ ד״ע זסק ףד

 ד׳ע םש ל* ח״י יחא סימי׳כ תקספה תליבטל הלפת
 פ פ 1 1 פ י1 111

 לולא שדח ימי לכ תליבטל הלפת
 תימינפ האריה תלעיתל הלפת

 הריכוה תלעותל הלפת
 הרותה ׳רתס דומיל סדזק תלפת

 הליל הלעמל המשנה תולעהל תלפת
 ׳הז ב סיגסתמה תליבטל הלפת

 תינעתב תחנמל תלפת
 סעכה ןוקתל'ג םזיב סילבזטל הלפת

 סעכה ן ןקתל הנעתמל הלפת
 הואגהסגפהנעתמל הלפת

 םאיבא תללקסגפתינעתל הלעת
 אושתעטשסנפ תינעתל חלפת

 דוקה תומיב סילבזטל הלפת
 םילוחל הלפת

 הליחל שפנה ן זירפל •הלפת

 א׳עזיק ףד
 ב״ע םש

 ג׳ע םש
 א׳ע חק ףד

 ג״ע םש
 א׳ע חיקףד

 סש
 ב״ע םש

 םש
 ג״ע םש

 סש
 ד״ע םס

 םש
 ג״ע טיק ףד

 ב״ע סש ףד
 הלפת

 בי1א ינפמ תושפנ הנכסל הלפת
 סי להומל תלפת

 תקספמה תרמ־סלי תילחש י״נל הלפת
 מ*כ הפגמ ןמזל הלפת

 .דוהי ידומיל
 דסח תיית'א סמל דומיל

 םיהלאה הרות ׳ב םזיל דזמיל
 תמאתרית׳גסזיל דומיל

 הבושתה ימיל דומיל
 םוי סמ היתזומפ״ע הכסמה רומל ידס

 שדח סיאר

 ד״ע םפ
 ד״עבקףד

 ד*ע0ש
 א״עכפקףד

 ד״ע בי ףד
 ד׳עביקףד
 ג" ע גיק ףד
 ב״ע םש ףד
 ב׳עזטקףד

 ריע ׳ס ףד שדחה תרמשמ לילכ תוכלמ ידה ןיקת דמיל
 א״ע ב״ידו א״ע אי ןד שדחה תלמשמ סויכ רומיל
 ב״ע חי ףד ח״ר תדועסב ןחלשהצע דומיל

 א״ע טי ףד ת״ר תיימסאל דומיל
 ג׳עגכ ףד סדח שאר םויב דמיל

 ה ידעומ
 ב׳ע אל ףד םימיו תיליל תדועסב ה ירעזמ לכב רמיל

 ד׳ע !מ ףי דעומה לית ימיל דומיל
 בעחמ דעומה לוח תדועסל דימיל
 ב׳ע טמ ףד דעומה רתאלש תמוצל רומיל
 א״ע אס ףד הכמח ימי 'תלדומיל
 א״ף דס ףד ידא ח״ר ברע תרמשמ םוצל דומיל
 א׳ע וס ףד רוכז תבשל דומיל
 ב״ע אפ ףד ס״רזפ תדזעסל רומיל
 ג״ע םס רדא ו״טז ד״י הלילה ן ףיתב םירומזמ תפסות
 ד ׳ע גפ ףר םירופה ימיל דומיל
 ב״ע הפ ףד תירקיעה םירופ תדועס ינפל דומיל
 א׳ע ׳ק ףד םיבבוסה ימיל דומיל
 ד״עאק ףרו

 ב״ע םס ףד םויו הליל תקספהל דומיל
 א״ע טק ףד ומשכ ו״ס ן !קתל דומיל
 ב״ע ויק ףד ׳ה יאריל דומילה תגהנה דדס םשו

 א״ע בבק ףד מ״ב הפגמה ןמזל ימיל

 רבהמחברה ישודיח
 ג ע ר ףר רייא ח׳רע תימשמ ןסינב תמעתהל

 לקשכ
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 םש ףד ׳ז סייכ הנע/יי .חבשנ 'אב ח״ר לחשב
 ר״ע גי ףד ח׳רעכ שדחה תא שדקל היצמ

 ח׳רכ סנא יינפ3 רומזמ םיש יל ןיא תיברעכ
 ג״ע זי ףד ישפנ יכרכ רמאי
 ר״ע שי ףד ישפנ יכרב תירימזב ח׳רב רמול ךירצ
 א׳ע 'כ ףד שדחה 3כ גאדי הלפתב וניהלא דמולמ חכושה
 ב׳ע ככ ףד ףסומה רחא דימ ח׳רב ןיליפת חינה3 רתימ
 כ'ע הכ ףר ,וגו ןישוע ךירצוי חפונ

 ג״ע במ ףד

 ב ע הכ ףר זגז ןישוע ךירצוי חפס
 לחא תיציצה יפנכ י3יש רענ3 ךירצ

 םש הנכ3ה תכרב
 א׳ע דכ ףד ד3ומ3 'ז רחא3 דע הנכ3ה שרקל ןיא

 תושעלמ רטעי א3 תרופסתה רוסיא יזייכ
 א״ע זכ ףר א3פנ ן !קית אוה יכ ומפש

 ט״י תנוזכ תבשכ 3חש ביט םויב ןיט3 ךירצ
 א״ע 3 ףד תבש 3ש א3ז
 ב״ע$ ףד ט״׳כ ליח לש ריבדמ רהזהלךייצ
 ג׳ע סש ףד ןח3שב ן וטוטה תיתשל רוסא

 ה3פת לכש רובצכ 33פתה3 רהזויל־ןירנ
 ג׳ע במ ףד תילעת׳גל ?3 ה3!ע

 ןיא גח רוסיא 3ככ הכאלמב םישנה גהנמ
 ג׳ע זימ ףד תרצע גח רוסאכ ספא גהנמ
 א׳ע טח ףד כ״הכ חספו תטיסה רחא דימ תינעתהל
 א׳עאנ ףד ׳יבכסהתאצדע׳כינח רנ קלדה רחאל ךירצ
 ד״ע בצ ףד 'לדבהה רחא ש״מב הכונח רנ קילדהל ךירצ
 א״ע אפ ףד ?עמשי קר הלגחה סישנה וארקי אל םירופב
 ד׳עטצ ףד י׳עכח וקיספי סיכבושכ סינעתחה
 א׳ע אק ףד תישמשמ סימי המכל תיקספהה

 םש ?יכל הלעיש 'א םזי תינעת 'ס ןיקת
 םש תוינעת ג״יל הלעיש םויו הליל ןוקית רדס

 ב״ע םש תוינעת זינקל ילעיש םימי ג׳י ןוקית
 ן ןקת אוה יכ החנמה תליפתב ריהזהל ךירצ

 ד״עגקףד תירכה םגפל
 אלו החנמ תלפתב עמדב הלפתה רקיע

 א״ע דק ףד תירחשכ
 לזרב ילכ לכ ?תטמכ עגי אלש ריהזהל ךירצ

 ב״עהק ףד וילע ןכש לכז
 הלוגס אוהו זיתישארח תחת ןבא םישל ךירצ

 םש זהואמטילבל
 אלש םיבכושה יתיב רהזי רהנ יתלבה ףא

 ג״ע םש לתכ זתטמ שמשל
 ג״עוק ףד ז״קמא׳אכ ריכא הדנ ותשאב רוס יס הח לכ
 ד׳עזק ףד הלחג הקספה תלבק תינהנה רדפ

 יודינב אהיזמצע איה !הדינ אל סאו ליז ש ימ
 ג״גי י קףד הדונחכ גהני זמצע ש״ש אשינהש 'יפ

 זא רמאנ זילע בישהל *־ירוט ןניאו השקחה לכ
 יננוארקי
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 א״ע זיק ףד הנעא אלו יננוארקי
 םליע שריל הכוז תחא הכלהל הכוזה לכ

 םש הדגנכ רחא
 תכלמ ימצע ענומ םדאהש םעפ לכ דגנ

 הבישי ןמ יתוא םיחח ךכ הזה םלועב הבישיל
 ספ ב׳העלהלעמלש

 םידיסח גהנמ
 שאר ברע תמעתהל לז קורס יר*רהמ גהנמ

 ג*ע ד ףד דלוחה דע שדח
 םיקידצה ירבק לע חטתשהל םידיסח גהנמ

 ג״ע ג׳י ףד שדחל ו׳טבו ת*ר ברעכ
 םהל תייהל םימתב םיכלוהל בוט גהנמ

 ד״ע זי ףד םידחוימ תילמש תיפילח
 ג׳ע םש ח״רעכ לובטל ןיקיתו גהנמ
 ד׳ע םש 'בשב ׳יבב׳ורזאח קילדהל ח׳ר ידבכמ גהנמ

 לכאמ ח׳ל דובכל ףיסוהל םיארי גהנמ
 כ'ע ת> ףד ריתי דח

 תכש יקרפ ר׳כ דומלל םימכח םישנא גהנמ
 א*ע טי ףד שדח םאר תרומשאב
 ד'ע בכ ףד ח*רכ הכאלמ תוסעל אלש םינומדקה גהנמ

 שדקל דוככ ידגכ שובלל 'ה ידבכמ גהנמ
 א׳ע דכ ףד הנבלה

 1קזחי גהנמכ גהנתהל םישדקתחה גהנמ
 ב׳ע זכ ףד ט׳יז תבש תודועסב

 לע ןילישכת בירע ברעל ןירדהמה גהנמ
 תדועסב זלכזאלו םלש לישבתל םלש םחל

 ד״ע ס ש תבש
 לכב הנעתק היהש דחא דיסח גהנמ

 ד׳ע זכ ףד לגרה ברע
 ימיב ת׳ת לטבל סינישארה םידיסח גהנמ

 א״עדנ ףד הלימ תירבל תכלל הכינח
 הכונחכ ת׳תמ לטכהל ׳יברה יקידצמ גהנמ

 ד״ע ס ףד בר יבר םידימלתה יכרוצכ קסעתהל
 ד״ע בע ףד רדאכ ג'יב לטטל ו׳חרהמ גהנמ

 ויהיש הליגמ רחא רדהל םידסחתמה גהנמ
 ד׳ע דע ףד המשל סידזכע םהיתורוע

 ןיכש םוי 'ןיה תינעתהל םיכשה גהנמ
 ב״עטצ ףד םיטפשמל תיתש תשרפ

 הלימה רחא םיצל תייהל םידיסח גהנמ
 א״ע ?ק ףד . י • סיבב ישה ימיב

 תחיפה ןיקת תושעל ןיקיתו גהנמ
 ג״ע חק ףד ר טכשכ ו׳טב
 לולא ח׳ל רחא תויעתהל אריק 'ה רשא םידירשה גהנמ

 'ב

 י



 תוחחגס
 סזיזתלילמימי־ב־

 ידטסטלל סילהזמח ססעמ ישנאגהנת
 31 והילא דטבל/מ8

 ב״ע !יק ףד■

 6״עכק ןד

 םעט בוט
 ןד ג״ע 4 ת׳רעתנעתלסעש

 ג׳ע ד. ןד!
 ג״ע גיףד ח'רעכ םיקידצה לע/*חטשה
 ד׳ע *ג ףד דמעס ,תנשב.םיכב !שי תחיתרחיע

 ח״ד/ישודקסעט

 .תכשז ה״לב בדמ דע /ילבקה םעט■
 י״יכ ןמ ב אלפה םישנה /יילטבש בע*

 ס׳רבישפניברכסע©׳

 1 ונדקפ?■ •בעל ט ׳י ונרכז ל׳צש םעשי
 (ישפה

 וי׳רבנזזזסד/״השסעפ■
 סדיע״עב ימאנשללהה *עס

 ^ ש״ץ/יבאןביק ע םירוקס םעפ
 ס'יב/י*פן0 רעןי/יחזע ןיאש *ע*

 ת׳רףסימכ ן יליפת תצילח םעש
 ; יי״דכ ייא סיימא ןיאש םעפ

 '1 דע סגב3ה םישדקמןיאש םעש•

 ןיליסב/ז כ ודע סעט
 לגרס גלעב־ התרצה ישעמ םעה

 *0 3* ס סיב** ט״י ישמל# עויס סעי
 םילגר ׳ג םעש

 םילגר אדקנס םעש
 סינעיללאיפי שדקמ/יפיקה םעפ

 ש״יה יח 3כ /ימשנ םעמ

 ב׳ע ♦*׳ ףד
 ב״גי תזףזי
 ב״ע ןי• ףד
 ג״ע םס
 א״עוי• ףד
 ב׳עבכ ףד 1

 א״עחי ףיז
 ד׳ע 06
 ס״־עב ףד

 דע םס-

 י

 ב״ע אכ ףד
 ב״ע בב ףדו

 ב״ע דב ףד
 ג״ג> ט ףד
 ד׳ע וב ףד
 ד״עחכ ףר׳
 ג "ע• סה

 ייעמב ףד
 ר״ע ל ףד
 ב׳עכלףד
 ג'ע סה
 ד״עדסףד
 א״ע הק ףד

 פ יכ /י סג שיניעס ה םעפ•
 שיכ יתלפת ינא? הרפוא ןיאש סעש

 ש״יב ג סדזעס ןיאש םעש
 ד־ע ה0 ס׳ייאצדו םימשבה לע םיברסמ ןיאש םעמ
 כ״ע נ ףד הלימז עבש ח׳דסינמיה יפיב ולומכס םעפ
 ר״ע ספ *ו א1 םש סיס אלזסכמס ךמע זנק/יש םעמ
 סה סרזנעבזןמשה ךעכ סנה /יושעה םעה
 א׳ע בג ףד סאדזהב סיסנ1לע םעונ

 םה סיחע ס׳גס הלעמל /יזדנה /יזיה םע מ
 םס ןרואל שדסשת רוסיא םעפ
 סה תכסלסינכ״סאוהלחתח״גקילדהלסעפ

 לעז ןפשב סג סיס הקל" הכונח סש םעפ
 ר״ע "םה
 סס

 ר״ע ם ףד
 כ'ע דס ףד
 א״עטסףד
 גיעז ב׳ע םש
 ב׳עואיעסה

 הכמתב חפאלפתןשוע סגיאס־סישנל םעט
 כל3 /יזעמ ןיכילימ תיקמיתהס םעפ

 הכזנתב
 רדא עדת ארקנש םעפ

 לדאבג׳יכ לרוגה לפנש םעט
 רתסא סמל םעט

 םימי ׳ג םירזע ינפל סיגע/דדה סעפ
 ג״ע בע ףי 'יריעה לייב !שמלכ רתה /יזיהל ךירצש םעש
 כ^ע גע ףד ןסינב םירזע השענ אל סמל םעטי

 םס • ■ ד?ע אל1 םירזע ארקנ־סעל םעמ
 ב״עדע ףד • מ>עיהש1םיאבסמ1ןטסע0

 םש םינטקל םידופ תיעמזמנתיגהעצ םעפ
 ג״ע סה הנ!עא?/יעאבסהלזאגלשתוניסלפשםע1>
 ר״ע ןע ףרי ׳א המישנב ?תה ינב /ירשע םעפ

 תכרבבש הלואג 3ש /יונישל השש סעט
 ג״ע זע ףד זנביד/יא ביס
 ד^ע סס ויליגעזי תאירק רויא שורק ה/יא י•
 ר״ע רע ףד םינויבאל/יס/ימ סעה

 םיעקת ?ז י־יפש
 יצע ע ולכ ןרי םניאש ןייתכ עבראלקקתי

 ־מנ '% ףד העבש
 00 טואגה לאז סעכה לאןוקתי

 אשוחשי שירומה תידירי׳ס תילעהל ן !ק/■־
 הניכשל

 /"דבה םגעל ןזקת

 הדאסלבבקוניזיילכלהלטסי ןך״ת
 !ךדיב !דבלקתשמה ק טיעל ןוקית

 סיפי ־קראי ןעמל ן וקית*
 /יזיעולנס /יא הסמ סגפלןזקי/י•

 א״ס״דזאדןיפמ/ט םישלמליחמלןיקית
 יפלע זניאזדמיללקקית

 זג״שנ ןוקית
 סס ערה קלח דירפהל ןוקית

 םדא ימ ׳עגנ קלסלןזקיתי
 המשנהי בישסל׳זיקית׳

 סאי בא /וללק םגפל ןוקית
 רקס א!ש .תיעטש םגעל ןוקית•

 ד״ע פ ק'םש סראי סיהלא יהיעב ןח אז:מל הלוגסו קקית
 הנכס ט תעה בואתימהל הלגס! ןוקית־

 אע ך׳קוסש העימזל א׳צשלז
 ב״ע ך״קףד סמדד דנלוהל הלוגסו ןוקית
 בע אכק ףד מ׳ל^סעגמ ןפו3 לגסמ ןוקית
 םינוקית

00 
 אע די■ ןד
 סשז ©צ ף•*
 אע חי ףד
 דע 00
 בע 'כ ףד
 בע שמ ףד

 אע אס ףד
 םס
 םה

 בע בע ףד
 בע• חצ ףד
 ר׳ע א״ק ףד
 ב״ע תיק ףד
 ר׳עסש ףד
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 תוחחשס
 דסמ הרזמ ןזקימכ ם"טרפ המכל םינמית

 א״עביקףד ׳טי

 רסומ תוחפות
 גע 'ד ףד ס/יקעז ז .ח דייצה ימי לע תזיכזמ

 36 לש♦ םיבכעמה תזלה 'ג 3 ע מ חכומ
 בע ,ה ףד תילגב
 בע ,ן ץר *סיבשב םימעפה 3ע תחכזמ

 גישהל םיקסועה םרימה ישפימ3 מחכימ
 ד״ע ■ םש העבשה דחי3 ינפ 631 דכ3 המכחה

 ןיריכזמ.ןניא1 ב3 63כ םיללפתמל תחכימ
 דע א ףר בדואמה ןיעמ
 דע ס> ףרו

 ט״יז ח״יב מחועסב םיברמה לע מחכומ
 בע חי ףד מה״בב סייפ תשודק ןיריבזמ ןניאו

 םישדח יש6ר תשודק םיכפהמ3 מחבימ
 בע בכ ףד סירי הנע33
 דע םש הסיבכה 3ע מידהו עה סישנ3 מלב ימ
 אע כ3 ףד ביט םזיכ סמ3פמ כירח6מ3 מחבימ
 אע ד3 ףד הש׳דקז םידקב ריסב םיכשמנ3 מחכימ
 ד> םש ט׳יכ יהעל3 שיא םידיקפמל ה3 יגמ מחכימ
 דע ול ףד רסיא רברב כ זט םויב די יחלושל תחב ו/י
 בע חל ףד ׳טוןידה יוניע לעל לזגה לע תחכומ
 יע םש הרקסב ?ע ׳דבועל תחכומ

 תיקיחכ מטלוהה מיננ מ?ביל מחכימ
 סש מיליעה - י

 זע לט ףד הלרע השאב ליק רוסיא לע מקכימ
 דע םש םינממ ןניאו םיביב הקדצ ׳קסופל מחכימ

 בוט םזיו מומבשל רסכ םיקלוחל מחכ!מ ■
 אע ק ףד סכחדימלמסיובח!
 בע םס מיכיבב םילעימל מחכומ

 םיזבמו הר1מ לזטיב {זע לע .תחכומ
 גע םש הידמילל
 אע אעףי ר הל ן וע לע תחכמ
 דע םש רודבש םינפ ׳זע ןוע לע מחכומ-

 .חרז תב תריס ףמב ונמנ לשא לע תחכימ
 הלפמה

 רע במ ףד
 דע םש
 אע גמ ףד
 ג״ע םש
 בע דמ ףד
 ב״ע המ ףד

 הלפמה
 זמלפמכ זלוק עימשמל מחכ!מ

 ב3 יפנחל מחכ*מ
 םירקשמ מנ לע מ חכומ

 רישו איבןקבסיקחשחל מחכימ
 חיבחל בוס םזימ מיניכמל מחכומ

 ד״ע׳נמ ףד דעימהלזחכהרוחסבןיליקתל מחכ1מ
 לוחב הסיבכה לעמחמיעה םישנל מחכ!מ

 א״ע דמ ףד דעומה
 סש מחלגמה ייסיא לע מחכימ

 ׳ דעומה לוחב ׳ונל הרימא רסיא לע מחכימ
 ג״ע סש מבשנו

 • . מינטשח? ןתכאלמ םינמכמה לע תחכות
 ד״ע י סש דעומה ל1חב
 א״ע חמ ףד םימעכ ל יג ילא םיחמש לע מחכ!מ

 םימיב ןתכאלממ מילטבה םישנל תחכומ
 ב״ע דנ ףד םיברל ואיטחהו םיעודי
 ג״ע סש חיכומ רעשב ואנש רשאל מחכית
 א״ע טנ ףד ח״מל קדחמ ינניא רשאל מחכימ
 ג״ע וס ףד מבש לוליחו מ!דמ לש ןשנוע לע מחכימ
 ב״ע ע ףד םיריפה דלי מש׳דק ן ילל !ימל מחכ!מ
 ד״ע דע ףד הלגמה מיצמכ ןילזלזמל מחכזמ
 א״ע וע ףד ןזזפחכ הלגמה ןירוחל מחכ!מ
 ב״ע זע ףד ןמה ןיכמש גהנמה לע תחכומ
 ג׳עאפ ףד םירופכ הקדצה ןמ ייניעםילעמל מחכימ

 םישנ ׳דגבו םיאלכ םישבולל מחכימ
 ג״ע הפ ףד - םיריכב .

 סס סייטש תנסמב םיגוהה לע מחכ!מ
 א״ע ט׳צ ףד שדק מילב מיא םגפ לע מחכימ
 ב'ע זק ףד מזארהשזח םגפ לע מחכומ
 ג״ע םש אשנהל םידחאמה ס יריחבל תחכימ
 ב״ע ?ק ףד מיקספה יכד לע םירערעמה לע מחכומ

 םניאש מיכרב םיברמה לע מ חבזמ
 ג״ע ו״ק ףד מיכדצ
 ב״ע איק ףד מיכיככ םירהזנ יתלבה לע מחבימ

 מוליזיתב מסליהש מ ימיקמל מחנ!מ
 ד״ע בבק ףד תילימב ז םירוחב

 םיזע ארוב חכש לאל םלשנו םת
 1־
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